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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1002693-09.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE CARMO RAMOS (ADVOGADO(A))

MIRANDAS LOCACAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1002693-09.2018.8.11.0007. 

AUTOR(A): MIRANDAS LOCACAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA 

- ME RÉU: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. 1) INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a exordial, procedendo ao 

recolhimento das custas processuais (artigos 320 e 321 do CPC/2015), 

ou, juntar aos autos os respectivos comprovantes, sob pena de 

indeferimento da inicial. 2) Após decorrido tal prazo, com ou sem a 

emenda, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para deliberação. 

Cumpra-se o necessário. Alta Floresta-MT, 21 de agosto de 2018. TIBÉRIO 

DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000536-63.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGE FERNANDO LOPES VIEIRA (ADVOGADO(A))

LUMAGI INDUSTRIA METALURGICA LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTA FLORESTA TRATOR PECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

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

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

Diligência Negativa sob Id 14967816, no prazo de 5 (cinco) dias. VINICIUS 

AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001264-07.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BASE FORTE EDIFICACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

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

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

Correspondência Devolvida sob Id 14983052, no prazo de 5 (cinco) dias. 

VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002179-90.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FERNANDES (AUTOR(A))

LUCIANO FONTOURA BAGANHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA BERNARDES BOSIO (RÉU)

AUZILIO BOZIO (RÉU)

 

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

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

Correspondência Devolvida sob Id 14983828, no prazo de 5 (cinco) dias. 

VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002951-19.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

V. S. (ADVOGADO(A))

J. C. S. (ADVOGADO(A))

R. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. R. V. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1002951-19.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: ROBERTO STAVARENGO REQUERIDO: VILMA RODRIGUES 

VALENTE Vistos. Trata-se de ação de regulamentação de guarda de 

menor c/c pedido de tutela de urgência proposta por Roberto Stavarengo 

contra Vilma Rodrigues Valente, ambos devidamente qualificados. Requer 

o autor os benefícios da Justiça Gratuita, com fulcro no art. 141 do ECA, 

alegando que ajuizou a demanda em atenção ao melhor interesse da 

menor. Pois bem. Em que pese o entendimento do autor, a demanda não 

versa sobre o determinado nos arts. 141, § 2° c/c 148, parágrafo único da 

Lei 8.069/1990, assim, as benesses concedidas aos processos que 

envolvem às crianças e os adolescentes na forma da lei de regência não 

se estendem as demais demandas, mesmo que, esta demanda versa 

interesse pela guarda, ainda que sob a batuta do melhor interesse do 

menor. Assim, não se aplicando o disposto nos citados artigos, sem que 

haja nos autos, ao menos declaração de hipossuficiência, não há que se 

deferir, por hora, os benefícios supramencionados. No entanto, para a 

concessão das benesses a pessoas físicas, basta a comprovação de 

que possui insuficiência de recursos para arcar com as custas, sem 

prejuízo próprio ou de sua família. Por essa razão, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de quinze (15) dias, juntar aos autos documentos 

idôneos que comprovem a hipossuficiência alegada (seja por meio de 

declarações de imposto de renda, extratos bancários, conta de energia, 

bem como de água dos últimos três meses), sob pena de indeferimento 

dos benefícios da justiça gratuita. CONSIGNA-SE que o presente 

despacho observa o disposto no art. 10 do CPC/15. Decorrido o prazo, 

com ou sem a devida manifestação, CERTIFIQUE-SE, e façam os autos 

CONCLUSOS para deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta 

Floresta-MT, 20 de agosto 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002210-76.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. P. F. (ADVOGADO(A))

C. E. B. D. L. (ADVOGADO(A))

C. A. B. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. B. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1002210-76.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: CAMILA AMORIM BRAIDO REQUERIDO: JOEL PAULO 

BONETTE Vistos. Trata-se de ação de reconhecimento de união estável 

post mortem ajuizada por Camila Amorim Braido em face do Espólio de Joel 

Paulo Bonetti, ambos devidamente qualificados nos autos. Alega a parte 

autora, em suma, que viveu em união com o de cujus entre o período de 

novembro de 2014 até o falecimento do suposto convivente que ocorreu 

em 27/01/2018. Por essa razão requer que seja reconhecida a união 

estável. A inicial veio acompanhada com diversos documentos. É o breve 

relato. Decido. Não obstante as alegações da requerente há que se 

ressalvar que ações desta natureza o espólio deixado pelo falecido é 

parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois deve responder por 

demandas patrimoniais relativas aos bens e direitos do acervo do de 

cujus. A demanda em curso versa sobre direito pessoal, assim, 

necessário a correção do polo passivo da demanda. Destarte, o art. 330, 

inciso II, do CPC/15 dispõe que a inicial será indeferida quando a parte for 

ilegítima, como é o caso presente nos autos. No entanto, em observância 

ao art. 10 do CPC/15, oportunizo a parte autora a se manifestar quanto ao 

aludido. Assim, INTIME-SE a parte autora, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias se pronunciar quanto à ilegitimidade do Espólio de Joel Paulo Bonetti. 

CONSIGNE-SE que a inércia acarretará na presunção de concordância 

com o dispendido. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE. Cumpra-se o necessário. Alta Floresta-MT, 21 de agosto 
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de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002651-57.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE (ADVOGADO(A))

GVA INCORPORACOES LTDA (EXEQUENTE)

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISELMA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

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

termos do processo acima indicado, para que proceda ao recolhimento 

das custas do Sr. Oficial de Justiça, mediante emissão de Guia de 

Diligência disponível no site arrecadacao.tjmt.jus.br, conforme disposições 

do Provimento 07/2017-CGJ, apresentando comprovante de pagamento 

nos autos no prazo de 5 (cinco) dias. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002651-57.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE (ADVOGADO(A))

GVA INCORPORACOES LTDA (EXEQUENTE)

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISELMA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1002651-57.2018.8.11.0007. 

EXEQUENTE: GVA INCORPORACOES LTDA EXECUTADO: GISELMA 

NASCIMENTO DE OLIVEIRA Vistos. 1) RECEBO a inicial em todos os seus 

termos. 2) Caso haja pedido da parte exequente neste sentido, 

independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE a certidão de que 

trata o art. 828 do CPC/2015 devendo o exequente, nesse caso, 

comprovar nos autos a(s) efetivação (ções) da (s) averbação (ções), no 

prazo de dez (10) dias (CPC/2015, art. 828, § 1º). 3) CITE-SE a parte 

executada para, no prazo de três (03) dias, contados da citação, pagar a 

dívida (CPC/2015, art. 829, caput). CONCEDO os benefícios do art. 212, § 

2°, do CPC/15. 3.1) A parte executada, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, poderá, no prazo de quinze (15) dias, após a juntada 

aos autos do mandado de citação, opor-se à execução por meio de 

embargos (art. 915, CPC/2015). 3.2) CONSIGNE-SE, também no ato de 

citação que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte 

exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em 

execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, a parte 

executada poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 

seis (06) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros 

de um por cento ao mês (art. 916, caput, CPC/2015) e que a opção por tal 

parcelamento importa renúncia ao direito de opor embargos (art. 916, § 6º, 

CPC/2015). Fazendo essa opção, deverá a parte devedora não só 

comprovar imediatamente o depósito inicial (30%), acrescido de custas e 

honorários de advogado, mas, também continuar a depositar as parcelas 

vincendas, independentemente da apreciação judicial de tal pedido (art. 

916, § 2º, CPC/2015). 3.3) Se a parte executada fizer o requerimento da 

opção de que trata o item “3.2”, independentemente de novo despacho, 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de cinco (05) dias, se 

manifestar acerca de tal pleito, após o que, deverão vir os autos 

CONCLUSOS para análise, na forma do art. 916, § 1º, do CPC/2015. 3.4) 

Se infrutífera a citação, arreste-se tantos bens quanto bastem para a 

garantia da execução, nos termos do art. 830 e 831 ambos do CPC/15. 4) 

FIXO os honorários em dez por cento (10%) sobre o valor do débito 

(CPC/2015, art. 827, caput), reduzindo-se, pela metade, tal valor, se 

houver integral pagamento no prazo de três (03) dias (CPC/2015, art. 827, 

§ 1º). 5) Decorrido o prazo sem o devido pagamento, CERITIFIQUE-SE e 

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

pugne o que entender de direito. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta 

Floresta-MT, 20 de agosto de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003018-81.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS (ADVOGADO(A))

CIRO REALTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1003018-81.2018.8.11.0007. 

AUTOR(A): CIRO REALTO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

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

autor deixou de cumprir com um requisito essencial para a petição inicial, 

pois, não declinou o endereço de domicílio do requerente (art. 319, inc. II, 

do CPC/15). Ressalva-se que se omisso tal ponto na peça inaugural, 

poderá haver empecilhos quando se fizer necessária à intimação pessoal 

da parte. Posto isto, DETERMINO A EMENDA da inicial, para que, o autor 

proceda com sua a qualificação adequada nos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. CONSIGNE-SE 

que o presente despacho observa o disposto no art. 10 do CPC/15. 

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

o necessário. Alta Floresta-MT, 27 de agosto de 2018. TIBÉRIO DE 

LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002416-90.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO FURIM (ADVOGADO(A))

NESTOR PEDRO MULLER (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEY CARLOS PIANOVSKI (RÉU)

TAMIS ADRIANA BILIATO PIANOVSKI (RÉU)

AGNALDO FERREIRA LEITE (RÉU)

EDIVALDO PEREIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1002416-90.2018.8.11.0007. 

AUTOR(A): NESTOR PEDRO MULLER RÉU: EDIVALDO PEREIRA, 

VANDERLEY CARLOS PIANOVSKI, TAMIS ADRIANA BILIATO PIANOVSKI, 

AGNALDO FERREIRA LEITE Vistos. Trata-se de ação de rescisão de 

contrato c/c anulação de ato jurídico e reintegração de posse proposta por 

Nestor Pedro Muller contra Edivaldo Pereira, Vanderley Carlos Pianovski, 

Tamis Adriana Biliato Pianovski e Agnaldo Ferreira Leite, todos 

devidamente qualificados. Alega a parte autora que são pessoas pobres 

na acepção legal da palavra, não podendo arcar com o pagamento das 

taxas e custas processuais, pleiteando, assim, para que lhe sejam 

concedidos os benefícios da Justiça Gratuita. A meu ver, toda presunção 

legal permite prova contrária. Até porque, em se caracterizando abuso de 

direito no tocante ao requerimento de gratuidade de justiça, por certo 

essas circunstâncias atraem a incidência do artigo 7º do novo CPC, que 

esclarece ser assegurada às partes paridade de tratamento em relação 

ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, 

ao ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais. O Superior 

Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que o juiz 

pode indeferir a benesse, de ofício, contanto que, antes de fazê-lo, 

propicie à parte requerente a comprovação do preenchimento dos 

pressupostos legais. Por essa razão, INTIME-SE a parte embargante para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos documentos idôneos que 

comprovem a hipossuficiência alegada (seja por meio de declarações de 

imposto de renda, extratos bancários, conta de energia, bem como de 

água dos últimos três meses), sob pena de indeferimento dos benefícios 

da justiça gratuita. CONSIGNE-SE que o presente despacho observa o 

disposto no art. 10 do CPC/15. Decorrido o prazo, com ou sem a devida 

manifestação, CERTIFIQUE-SE, e façam os autos CONCLUSOS para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 21 de 

agosto 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002849-94.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI PEREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

FABIO ROCHA SIQUEIRA (REQUERENTE)

ANTONIO ALBANO DE SOUZA (REQUERENTE)

DIONE CARMO RAMOS (ADVOGADO(A))

CEMIR FRANCISCO VICENTIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO DE MEDEIROS (REQUERIDO)

ROSANA ANTONIOLI (REQUERIDO)
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RAFAEL ANDRE KRAUSE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1002849-94.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: FABIO ROCHA SIQUEIRA, CEMIR FRANCISCO VICENTIN, 

CLAUDINEI PEREIRA DE LIMA, ANTONIO ALBANO DE SOUZA REQUERIDO: 

PAULO SERGIO DE MEDEIROS, RAFAEL ANDRE KRAUSE, ROSANA 

ANTONIOLI Vistos. Trata-se de ação de restituição de valores c/c pedido 

de danos morais proposta por Fabio Rocha Siqueira, Cemir Francisco 

Vicentin, Claudinei Pereira de Lima e Antonio Albano de Souza contra 

Paulo Sergio de Medeiros, Rafael Andre Krause e Rosana Antonioli de 

Lima, todos devidamente qualificados. Alega a parte autora que são 

pessoas pobres na acepção legal da palavra, não podendo arcar com o 

pagamento das taxas e custas processuais, pleiteando, assim, para que 

lhe sejam concedidos os benefícios da Justiça Gratuita. A meu ver, toda 

presunção legal permite prova contrária. Até porque, em se 

caracterizando abuso de direito no tocante ao requerimento de gratuidade 

de justiça, por certo essas circunstâncias atraem a incidência do artigo 7º 

do novo CPC, que esclarece ser assegurada às partes paridade de 

tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, 

aos meios de defesa, ao ônus, aos deveres e à aplicação de sanções 

processuais. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência 

consolidada no sentido de que o juiz pode indeferir a benesse, de ofício, 

contanto que, antes de fazê-lo, propicie à parte requerente a 

comprovação do preenchimento dos pressupostos legais. Ressalta-se, 

oportunamente, que a presunção de hipossuficiência não pode ser 

presumida quando a parte for pessoa jurídica, tendo em vista que art. 99 

do CPC apenas fiz respeito a pessoas físicas. Por essa razão, INTIME-SE 

a parte embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos 

documentos idôneos que comprovem a hipossuficiência alegada (seja por 

meio de declarações de imposto de renda, extratos bancários, conta de 

energia, bem como de água dos últimos três meses), sob pena de 

indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. CONSIGNE-SE que o 

presente despacho observa o disposto no art. 10 do CPC/15. Decorrido o 

prazo, com ou sem a devida manifestação, CERTIFIQUE-SE, e façam os 

autos CONCLUSOS para deliberação. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Alta Floresta-MT, 21 de agosto 2018. TIBÉRIO DE LUCENA 

BATISTA Juiz Substituto Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002863-78.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR GOULART (EXECUTADO)

ANDRE LUIZ GOULART (EXECUTADO)

NADIR TEREZINHA BUSATTA GOULART (EXECUTADO)

 

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

termos do processo acima indicado, para que proceda ao recolhimento 

das custas do Sr. Oficial de Justiça, mediante emissão de Guia de 

Diligência disponível no site arrecadacao.tjmt.jus.br, conforme disposições 

do Provimento 07/2017-CGJ, apresentando comprovante de pagamento 

nos autos no prazo de 5 (cinco) dias. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002863-78.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR GOULART (EXECUTADO)

ANDRE LUIZ GOULART (EXECUTADO)

NADIR TEREZINHA BUSATTA GOULART (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1002863-78.2018.8.11.0007. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: ANDRE LUIZ 

GOULART, OSMAR GOULART, NADIR TEREZINHA BUSATTA GOULART 

Vistos. 1) RECEBO a inicial em todos os seus termos. 2) Caso haja pedido 

da parte exequente neste sentido, independentemente de novo despacho, 

EXPEÇA-SE a certidão de que trata o art. 828 do CPC/2015 devendo o 

exequente, nesse caso, comprovar nos autos a(s) efetivação (ções) da 

(s) averbação (ções), no prazo de dez (10) dias (CPC/2015, art. 828, § 

1º). 3) CITE-SE a parte executada para, no prazo de três (03) dias, 

contados da citação, pagar a dívida (CPC/2015, art. 829, caput). 

CONCEDO os benefícios do art. 212, § 2°, do CPC/15. 3.1) A parte 

executada, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá, 

no prazo de quinze (15) dias, após a juntada aos autos do mandado de 

citação, opor-se à execução por meio de embargos (art. 915, CPC/2015). 

3.2) CONSIGNE-SE, também no ato de citação que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o 

depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e 

de honorários de advogado, a parte executada poderá requerer que lhe 

seja permitido pagar o restante em até seis (06) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (art. 

916, caput, CPC/2015) e que a opção por tal parcelamento importa 

renúncia ao direito de opor embargos (art. 916, § 6º, CPC/2015). Fazendo 

essa opção, deverá a parte devedora não só comprovar imediatamente o 

depósito inicial (30%), acrescido de custas e honorários de advogado, 

mas, também continuar a depositar as parcelas vincendas, 

independentemente da apreciação judicial de tal pedido (art. 916, § 2º, 

CPC/2015). 3.3) Se a parte executada fizer o requerimento da opção de 

que trata o item “3.2”, independentemente de novo despacho, INTIME-SE a 

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

de tal pleito, após o que, deverão vir os autos CONCLUSOS para análise, 

na forma do art. 916, § 1º, do CPC/2015. 3.4) Se infrutífera a citação, 

arreste-se tantos bens quanto bastem para a garantia da execução, nos 

termos do art. 830 e 831 ambos do CPC/15. 4) FIXO os honorários em dez 

por cento (10%) sobre o valor do débito (CPC/2015, art. 827, caput), 

reduzindo-se, pela metade, tal valor, se houver integral pagamento no 

prazo de três (03) dias (CPC/2015, art. 827, § 1º). 5) Decorrido o prazo 

sem o devido pagamento, CERITIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte exequente, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pugne o que entender de direito. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 21 de agosto de 

2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002864-63.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADONIS PACHECO SAMPAIO (REQUERENTE)

ANDRE STUMPF JACOB GONÇALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1002864-63.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: ADONIS PACHECO SAMPAIO REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

ALTA FLORESTA Vistos. Trata-se de ação de recebimento de salários e 

verbas rescisórias c/c pedido de danos morais e materiais proposta por 

Adonis Pacheco Sampaio contra o Município de Alta Floresta-MT, ambos 

devidamente qualificados. Alega a parte embargante que é pessoa pobre 

na acepção legal da palavra, não podendo arcar com o pagamento das 

taxas e custas processuais, pleiteando, assim, para que lhe sejam 

concedidos os benefícios da Justiça Gratuita. A meu ver, toda presunção 

legal permite prova contrária. Até porque, em se caracterizando abuso de 

direito no tocante ao requerimento de gratuidade de justiça, por certo 

essas circunstâncias atraem a incidência do artigo 7º do novo CPC, que 

esclarece ser assegurada às partes paridade de tratamento em relação 

ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, 

ao ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais. O Superior 

Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que o juiz 

pode indeferir a benesse, de ofício, contanto que, antes de fazê-lo, 

propicie à parte requerente a comprovação do preenchimento dos 

pressupostos legais. Ressalta-se, oportunamente, que a presunção de 

hipossuficiência não pode ser presumida quando a parte for pessoa 

jurídica, tendo em vista que art. 99 do CPC apenas fiz respeito a pessoas 

físicas. Por essa razão, INTIME-SE a parte embargante para, no prazo de 

quinze (15) dias, juntar aos autos documentos idôneos que comprovem a 

hipossuficiência alegada (seja por meio de declarações de imposto de 

renda, extratos bancários, conta de energia, bem como de água dos 

últimos três meses), sob pena de indeferimento dos benefícios da justiça 

gratuita. CONSIGNE-SE que o presente despacho observa o disposto no 

art. 10 do CPC/15. Decorrido o prazo, com ou sem a devida manifestação, 

CERTIFIQUE-SE, e façam os autos CONCLUSOS para deliberação. 
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Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 21 de agosto 2018. 

TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002872-40.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO VICENTE DIAS JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1002872-40.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A REQUERIDO: PAULO VICENTE 

DIAS JUNIOR Vistos. Analisando detidamente os autos, vejo que não há 

nos autos comprovação de que a notificação extrajudicial foi entregue no 

endereço da parte requerida, e como se sabe, em ações dessa natureza, 

a constituição da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação 

de busca e apreensão, conforme preconiza o artigo 2º, § 2º, do 

Decreto-Lei nº 911/69. Além disso, inexiste sequer a notificação da mora 

via edital de protesto. Sobre o tema o TJMT tem entendido, “in verbis”: 

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

NOTIFICAÇÃO DA MORA - ENDEREÇO CONSTANTE CONTRATO – 

CORRESPONDÊNCIA NÃO RECEBIDA - DEVOLVIDA POR MOTIVO DE 

MUDANÇA – AUSÊNCIA DE PROTESTO POR EDITAL – MORA NÃO 

COMPROVADA – VÍCIO NÃO SANADO OPORTUNAMENTE - INICIAL 

INDEFERIDA – PROCESSO EXTINTO – POSSIBILIDADE – RECURSO 

DESPROVIDO. A constituição da mora é requisito essencial para o 

ajuizamento da ação de busca e apreensão, a rigor do artigo 2º, §2º, do 

Decreto-Lei nº 911/69. Para sua efetivação, é imprescindível que a 

notificação, expedida para este fim, seja entregue no endereço do 

devedor, ainda que não tenha sido recebida pessoalmente pelo 

destinatário. [...] (Ap 54389/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/06/2017, 

Publicado no DJE 21/06/2017)”. Por fim, verifico, também, que não houve o 

recolhimento das custas processuais, pois os comprovantes não foram 

juntados nos autos. Posto isso, INTIME-SE a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 321 do CPC, EMENDE a 

exordial, sob pena de indeferimento: a) COMPROVAR a mora da devedora, 

nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69. b) PROCEDER ao 

recolhimento das custas e taxas processuais. Após decorrido tal prazo, 

com ou sem a emenda, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS 

para deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 

21 de agosto de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002171-79.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. D. S. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. B. D. C. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1002171-79.2018.8.11.0007. 

EXEQUENTE: JESSICA CRISTINA DE SOUZA DA SILVA EXECUTADO: 

ADRIANO BENEDITO BARROSO DA CRUZ Vistos. Trata-se de 

cumprimento de sentença ajuizada por Julia de Souza Cruz e Sophia de 

Souza Cruz ambas representadas por sua genitora Jessica Cristina de 

Souza da Silva contra Adriano Benedito Barroso da Cruz, todos 

devidamente qualificados nos autos. A inicial veio acompanhada com 

diversos documentos. Vieram-me os autos conclusos. É o relato do 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, DEFIRO os benefícios 

da Justiça Gratuita, diante da presunção de veracidade da afirmação das 

partes (pessoas físicas) de que não possui recursos suficientes para 

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

99, do CPC/2015. Dispõe o art. 531, § 2º, do CPC/15, que o cumprimento 

definitivo da obrigação alimentícia será realizado nos autos em que foi 

proferida a sentença. Não obstante, a parte exequente ajuizou nova 

demanda para executar a dívida, faltando a esta demanda interesse 

processual. Destaca-se que a exequente, em observância ao Código de 

Processo Civil deveria ter protocolado pedido de cumprimento de sentença 

nos autos n° 1002667-45.2017.8.11.0007, o qual apenas teria sua 

conversão de classe processual, não sendo permitida uma ação 

autônoma para proceder com a exigibilidade do crédito exequendo. O art. 

330, inciso III, do CPC/15 por sua vez, estabelece que, quando faltar 

interesse processual, a petição inicial será indeferida. Ressalva-se que a 

não intimação da parte exequente não configura quaisquer prejuízos, 

tendo em vista que a matéria pode ser reconhecida de ofício pelo juiz (art. 

485, inciso IV, § 3º do CPC/15). Ademais, o enunciado nº 3 da ENFAM 

dispõe o seguinte: “3) É desnecessário ouvir as partes quando a 

manifestação não puder influenciar na solução da causa”. Denota-se que 

a presente demanda não possui condições de prosseguir, razão pela qual, 

não há alternativa, senão a extinção do feito sem resolução de mérito, 

indeferindo a petição inicial. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO a 

petição inicial, nos termos do art. 330, inciso III, do CPC/15, e 

consequentemente, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos moldes do art. 485, inciso I, do mesmo diploma legal. 

CONDENO a parte exequente ao pagamento de custas e taxas 

processuais, todavia, SUSPENDO sua exigibilidade, com fulcro no art. 98, 

§ 3º, do CPC/15. Indevidos honorários sucumbenciais, uma vez que 

sequer a parte executada foi citada. Após o trânsito em julgado 

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

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

Floresta-MT, 21 de agosto de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002676-70.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

A. H. P. (EXEQUENTE)

A. C. M. A. (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMABILIA DANIELLA DA CRUZ OAB - 001.633.651-80 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W. A. P. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002676-70.2018.8.11.0007. EXEQUENTE: 

AFONSO HENRIQUE PINHEIRO REPRESENTANTE: AMABILIA DANIELLA DA 

CRUZ EXECUTADO: WILLIANSMAR AGUIAR PINHEIRO Vistos. 1) RECEBO 

a inicial em todos os seus termos, eis que devidamente emendada. 2) 

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, diante da presunção de 

veracidade da afirmação da parte exequente (pessoa física) de que não 

possui recursos suficientes para pagar as custas e as despesas 

processuais, nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. 3) CITE-SE a 

parte executada pessoalmente, EXPEDINDO-SE, para tanto, mandado, para 

efetuar o pagamento da obrigação alimentar em atraso, bem como as que 

se vencerem no curso da execução, no prazo legal de três (03) dias, 

comprovar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena 

de ser-lhe decretada a prisão civil (artigo 528, §§ 3º e 7° do CPC/2015). 4) 

Decorrido o prazo, sem qualquer manifestação, CERTIFIQUE-SE. Em 

seguida, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer o que entender de direito. 5) Se necessário for, poderá o Oficial 

de Justiça utilizar-se dos benefícios do artigo 212, § 2º, do CPC/2015. 6) 

PROVIDENCIE-SE a Secretaria da Vara o necessário para o 

cadastramento do (a) menor junto ao Sistema PJe, no polo ativo, na 

qualidade também de autor (a), se for o caso. Ciência à Defensoria Pública 

e ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta 

Floresta-MT, 21 de agosto de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000138-19.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

V. A. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. D. M. A. (REQUERIDO)

E. L. Q. D. C. (ADVOGADO(A))

 

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

termos do processo acima indicado, para que compareça a esta 

Secretaria, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de subscrever o Termo de 

Guarda Definitiva. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000457-84.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA MARIO DA SILVEIRA (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA TEIXEIRA DE ARRUDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000457-84.2018.8.11.0007. 

EXEQUENTE: IRACEMA MARIO DA SILVEIRA EXECUTADO: PATRICIA 

TEIXEIRA DE ARRUDA Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença 

proposto por Iracema Mario da Silveira contra Patrícia Teixeira de Arruda, 

ambos devidamente qualificados nos autos. A parte exequente alega que 

a executada deixou de cumprir obrigação contraída por força de acordo 

pactuado entre as partes, com homologação nos autos n° 

1001886-23.2017.8.11.0007. A inicial veio acompanhada com diversos 

documentos. A parte exequente foi intimada para emendar a exordial. 

Aportou-se manifestação da parte exequente (Id. 14169222). Vieram0me 

os autos conclusos. É o breve relato. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Inicialmente, DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, diante da 

presunção de veracidade da afirmação das partes (pessoas físicas) de 

que não possui recursos suficientes para pagar as custas e as despesas 

processuais, nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. Não obstante 

ao pleito da parte exequente, pleiteando o cumprimento de sentença pelo 

pagamento de quantia certa, decorrente de multa, enquanto que a ação de 

autos n° 1001886-23.2017.8.11.0007, não condenou a parte executada a 

nenhum valor, e sim impôs uma de obrigação de fazer. Nesta situação, já 

seria indiscutível a inadequação da via eleita, no entanto, como nos 

próprios argumentos da parte exequente, ela busca o cumprimento de 

sentença proferida nos autos n° 1001886-23.2017.8.11.0007. Destaca-se 

que a regra do CPC estabelece que o cumprimento de sentença seja 

protocolado nos próprios autos, assim, fica evidente que a parte elegeu de 

forma inadequada a peça, pois protocolou nova demanda, em autos 

apartados, ao invés de dar o cumprimento no processo de conhecimento, 

que apenas teria sua conversão de classe processual. Denota-se que a 

presente demanda não possui condições de prosseguir, razão pela qual, 

não há alternativa, senão a extinção do feito sem resolução de mérito, 

indeferindo a petição inicial. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO a 

petição inicial, nos termos do art. 330, inciso III, do CPC/15, e 

consequentemente, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos moldes do art. 485, inciso I, do mesmo diploma legal. 

CONDENO a parte exequente ao pagamento de custas e taxas 

processuais, todavia, SUSPENDO sua exigibilidade, com fulcro no art. 98, 

§ 3º, do CPC/15. Indevidos honorários sucumbenciais, uma vez que 

sequer a parte executada foi citada. Após o trânsito em julgado 

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

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

Floresta-MT, 21 de agosto de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003080-58.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JESIEL ROCHA DA SILVA (AUTOR(A))

CRISTHIANE BLASIUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003080-58.2017.8.11.0007. AUTOR(A): 

JESIEL ROCHA DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Considerando que a parte requerida 

quedou-se inerte quando citada para contestar a presente demanda, 

consoante se extrai da certidão aportada ao Id. 13279724, DECRETO sua 

revelia, nos termos do art. 344 do CPC/15. Em prosseguimento ao feito, 

considerando que incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de 

seu direito (art. 373, inciso I, do CPC/15) e, mesmo revel, a parte requerida 

ainda pode produzir provas, entretanto, em virtude da revelia não será 

intimada dos atos processuais, determino que a parte autora, no prazo de 

15 (quinze) dias, especifique as provas que ainda pretende produzir, sem 

prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide. Ultrapassado o prazo, 

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

Floresta-MT, 21 de agosto de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001092-65.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001092-65.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Cuida-se de ação de pensão por 

morte c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por Maria Aparecida da 

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

síntese, pretende a concessão da tutela para o fim de determinar que a 

autarquia ré implante o benefício previdenciário que alega fazer jus. A 

inicial veio instruída com diversos documentos. Vieram os autos à minha 

conclusão. É o breve relato. Fundamento e Decido. Almeja a parte autora a 

concessão de tutela provisória de urgência de seu pedido, para ser 

agraciado com o recebimento da pensão por morte a que julga fazer direito 

logo no início da demanda. Pois bem. Conforme a sistemática do Código de 

Processo Civil, a tutela provisória é gênero do qual são espécies: tutela de 

urgência, que se subdivide em tutela satisfativa (que o código denomina 

de antecipada) ou cautelar – sendo que ambas podem ser requeridas 

antecedente ou incidentalmente – e tutela de evidência, consoante dispõe 

o art. 294 do CPC/2015: “Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se 

em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de 

urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter 

antecedente ou incidental”. Assim, compete ao Magistrado verificar dois 

pressupostos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: a 

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

processo. Então, aqueles dois clássicos pressupostos da tutela de 

urgência (fumaça do bom direito e perigo da demora) foram agora 

transformados nos seguintes termos: probabilidade do direito e perigo ao 

resultado útil do processo. É o que está estabelecido no caput do art. 300 

do CPC/2015: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º. Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º. A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3º. A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Assim, não vejo, ao 

menos por ora, o preenchimento dos requisitos necessários para 

concessão da tutela de urgência pleiteada pela parte autora. É dizer, as 

provas colacionadas devem ser suficientes a calcar o Julgador de que 

não será tal tutela irreversível, devendo, pois, tais provas, serem 

inequívocas do alegado, sob pena de a parte contrária ser prejudicada. No 

caso em apreciação, trata-se de pensão por morte, de maneira que 

entendo imprescindível a produção de provas para fazer um juízo de valor 

seguro acerca do preenchimento, ou não, dos requisitos legais para a 

obtenção do benefício de maneira que se faz temerária a concessão de 

tutela provisória (seja a de urgência ou de evidência) antes de encerrada 

a instrução processual. Por fim, sabe-se que a pensão por morte somente 

poderá ser concedida mediante prova suficiente para comprovar a 

dependência da requerente em relação à de cujus, especialmente porque 

não é presumível a dependência dos genitores quanto a seus filhos. Neste 

sentido, apresento um recente julgado do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região: “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR 

MORTE. LEI N. 8.213/91. TRABALHADOR URBANO. FILHO FALECIDO. 

QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DEPENDÊNCIA 

ECONÔMICA DOS GENITORES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 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. A concessão do benefício de 

pensão por morte pressupõe a dependência econômica em relação ao 

instituidor da pensão (arts. 16 e 74 da Lei n. 8.213, de 1991). 3. No caso 

dos autos, apesar de comprovado o óbito do instituidor, sua qualidade de 

segurado urbano (falecido estava empregado) e a relação de parentesco 

entre os agravantes e ele (genitores - pai e mãe), não restou demonstrada 

a dependência econômica. 4. A dependência econômica dos pais em 
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relação ao filho não é presumida, ao contrário, deve ser provada (art. 16, 

II, c/c § 4º da Lei 8.213/91). A documentação trazida aos autos não leva à 

conclusão da dependência dos pais em relação ao filho falecido, o que 

afasta a verossimilhança do direito pleiteado. 5. Antecipação da tutela 

indeferida. Agravo de instrumento desprovido.A Turma, por unanimidade, 

negou  p rov imen to  ao  ag ravo  de  i ns t rumen to .  (AG 

00553071220164010000, DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE 

JESUS OLIVEIRA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 DATA:22/01/2018 

PAGINA:.)”. De mais a mais, em demandas desse talante, as provas 

colacionadas devem ser suficientes para que o Julgador, ao conceder a 

tutela provisória, tenha quase certeza de que se a demanda fosse julgada 

na ocasião, sairia à parte requerente vencedora, o que não é o caso, pois, 

para aferir se a autora tem o direito que alega, repito, provas deverão ser 

colhidas. Diante do breve exposto: 1) RECEBO a inicial em todos os seus 

termos, bem como, INDEFIRO a tutela provisória almejada. 2) Não obstante 

o interesse público defendido nas causas em que a Fazenda Pública e 

suas autarquias sejam parte não impeça a realização de acordos judiciais, 

não há uma discricionariedade ampla por parte do advogado público para 

fazer tais acordos de maneira que não é possível identificar, prima facie, 

se o presente feito seria passível de transação judicial, mormente quando 

o Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016 pugnou pelo 

reconhecimento da desnecessidade de audiência de conciliação nos 

processos em que forem parte o INSS e demais autarquias federais. 

Assim, designar audiência na forma do caput do artigo 334 do CPC/2015 

no presente feito, levando em consideração o objeto da causa somente 

contribuirá para o indesejável prolongamento do processo, em sentido 

diametralmente oposto ao trilhado pelo novo código, além de abarrotar a 

pauta de audiências de conciliação e mediação. Diante de tais 

considerações, DEIXO de designar audiência de conciliação nesta 

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuita, diante da presunção de veracidade da afirmação da parte 

requerente (pessoa física) de que não possuem recursos suficientes para 

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

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

Alta Floresta-MT, 24 de agosto de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA 

Juiz Substituto

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000796-77.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

SERGIO LUIZ DO AMARAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000796-77.2017.8.11.0007. 

AUTOR(A): REGINALDO DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de ação previdenciária de 

aposentadoria por invalidez – restabelecimento de auxílio doença, 

proposta por Reginaldo dos Santos contra o Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, ambos qualificados nos autos. Alega o requerente que, 

recebia o benefício de auxilio doença, que foi deferido inicialmente e 

concedido até a data de 15/01/2011, ocorre que teve seu pedido de auxílio 

doença cessado em 09/02/2017, após realização de nova perícia 

solicitada pelo INSS, a qual não restou comprovada a incapacidade do 

autor para o trabalho, tendo sido o benefício cessado pela autarquia ré, 

com fulcro na MP 767/2017. A inicial veio instruída com os documentos. 

Determinada a emenda à inicial (Id. 5622585), eis que não fora colecionado 

aos autos a negativa da Autarquia Previdenciária quanto à renovação do 

benefício, a parte autora assim o fez (Id. 8251492). Recebida a inicial, 

deferiu-se o pedido de assistência judiciária gratuita, tendo sido 

determinada, a realização de perícia, bem como a citação do requerido (Id. 

8275652). Laudo encartado no Id. 11473508, concluindo que a parte 

autora é parcialmente incapaz para o labor que exercia, não sendo 

excluída a possibilidade de o autor desenvolver outras funções, conforme 

conclusão exarada pelo perito, eis que é portador de fratura cominutiva 

em ombro direito provocada por arma de fogo (SIC). Pelo requerido houve 

apresentação de Contestação. Manifestação do Autor no Id. 12418692. 

Vieram-me os autos à conclusão. É o relato do necessário. FUNDAMENTO 

E DECIDO. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta 

o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do art. 355 do 

CPC/2015, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação 

probatória, mormente a produção de prova testemunhal, conforme se verá 

adiante: “Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de 

produção de outras provas;”. Inicialmente, vislumbro que a parte 

requerida, em sede de contestação, suscitou preliminar de prescrição, o 

que passo a apreciar. Tal pleito não merece muitas digressões, na medida 

em que o requerimento do benefício ora pretendido, na via administrativa, 

deu-se em 06/04/2017 (Id. 8251515), e o ajuizamento da demanda, em 

24/03/2017, destoando por completo do período prescricional aplicável ao 

presente caso (quinquenal). Além do mais, é fato que se trata de 

preliminar genérica, desprovida de qualquer especificidade quanto às 

parcelas que se pretende ver aplicada a matéria prescricional, 

sobremaneira que insustentável a arguição ora combatida. Sendo assim, 

REJEITO a preliminar de prescrição aventada pela parte ré. Superada tal 

questão preliminar, passo agora à análise do mérito. Consiste, então, a 

questão em comento, em saber se a parte autora satisfaz (ou se em algum 

momento satisfez), todos os requisitos exigidos à concessão do benefício 

postulado. 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”. Segundo a Lei Previdenciária: 

“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” (art. 59, caput, da Lei 8.213/91). Nesta 

medida, os requisitos para a concessão do auxílio-doença são os 

seguintes: 1) vínculo do segurado com a Previdência Social; 2) 

incapacidade temporária para o trabalho; 3) carência de 12 contribuições 

mensais (art. 25, inciso I, da LB), à exceção dos casos de acidente de 

qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem 

como nos casos de segurado que, após filiar-se ao Regime Geral de 

Previdência Social, for acometido de alguma das doenças e afecções 

especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho 

e da Previdência Social a cada três (03) anos, de acordo com os critérios 

de estigma, deformação, mutilação, deficiência, ou outro fator que lhe 

confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento 

particularizado (art. 26, II, da LB). Por sua vez, o laudo pericial encartado 

no Id. 11473508 contém as informações de que a parte autora é 

parcialmente incapaz para o labor que exercia, não sendo excluída a 

possibilidade de o autor desenvolver outras funções, conforme conclusão 

exarada pelo perito, eis que é portador de fratura cominutiva em ombro 

direito provocada por arma de fogo (SIC). Sendo assim, pode-se concluir 

que o autor se encontra incapacitado para o trabalho, não reunindo, pois, 

condições de continuar o labor que regularmente exercia, qual seja: 

agente de pátio (serviços gerais) de serralheria. Acerca da incapacidade 

laborativa, a jurisprudência manifesta-se: INTERESSE DE AGIR. ALTA 

PROGRAMADA. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

INCAPACIDADE PERMANENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. 

TERMO INICIAL. (...) A circunstância de ter o laudo pericial registrado a 

possibilidade, em tese, de serem desempenhadas pelo segurado funções 

laborativas que não exijam esforço físico no uso das mãos e braços, não 

constitui óbice ao reconhecimento do direito ao benefício de aposentadoria 

por invalidez quando, por suas condições pessoais, aferidas no caso 

concreto, em especial a idade e a formação acadêmico-profissional, restar 

evidente a impossibilidade de reabilitação para atividades que dispensem o 

uso de força física, como as de natureza burocrática. Cabível o 

restabelecimento do auxílio doença desde que indevidamente cessado, 

frente à constatação de que nesta ocasião o segurado já se encontrava 

impossibilitado de trabalhar, e a respectiva conversão em aposentadoria 

por invalidez na data do laudo pericial, quando constatada, no confronto 
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com os demais elementos de prova, a condição definitiva da incapacidade. 

( T R F - 4  -  A P E L R E E X :  1 9 5 5 3 6 9 2 0 1 4 4 0 4 9 9 9 9  P R 

0019553-69.2014.404.9999, Relator: TAÍS SCHILLING FERRAZ, Data de 

Julgamento: 28/07/2015, QUINTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 

12/08/2015) – Grifo nosso. Neste ponto, verifico que no Id. 12313124 a 

parte ré alegou que o requerente possui qualidade de segurado especial, 

e que a incapacidade do autor é parcial e temporária para o labor habitual 

ou atividades que envolvam esforço físico em demasia. Assim, a autarquia 

requerida finalizou requerendo a improcedência da concessão da 

aposentadoria por invalidez, ante a possibilidade de reabilitação do 

requerente. Sobre o que está em julgamento, a qualidade de segurado do 

Autor restou comprovada, conforme extrato CNIS de id. 12313139. Nesse 

ponto, destaco que o Autor não perdeu tal qualidade, eis que, desde o ano 

de 2010, foi acometido por essa incapacidade laborativa, sendo que, aos 

23/05/2012 apresentou o pedido administrativo para a concessão do 

benefício ora pleiteado. Ademais, submetida à parte Requerente à perícia 

técnica, atestou o expert do Juízo que existe incapacidade parcial e 

permanente para as funções que anteriormente exercia, as quais exigem 

esforço físico com os membros superiores, eis que é portador de “fratura 

cominutiva em ombro direito”, permanente e, com fortes dores musculares, 

que a impedem de realizar suas funções como serviços braçais. Todavia, 

considerando que a parte Autora encontra-se em idade produtiva (38 

anos de idade), bem como diante da existência de tratamento 

fisioterapêutico junto à rede pública de saúde, entendo que o requerente 

DEVE se submeter ao programa de reabilitação profissional, eis que 

PODERÁ exercer outras atividades, que NÃO exijam esforço físico intenso 

com os membros superiores. Assim, ante a ausência da alegada inaptidão 

definitiva para qualquer espécie de trabalho, e considerando a idade da 

parte Autora, a improcedência do pedido de concessão de aposentadoria 

por invalidez é medida que se impõe. Todavia, considerando a 

incapacidade parcial e temporária da parte Autora, concedo-lhe o 

AUXÍLIO-DOENÇA, devido desde a apresentação de seu pedido 

administrativo (23/05/2012), até o prazo de 01 (um) ano, a contar da 

intimação da requerida desta sentença, período no qual a parte Autora 

deverá se submeter a tratamento médico e a programa de reabilitação 

profissional, por parte do INSS. Ademais, em razão do caráter alimentar do 

benefício ora pleiteado, concedo a TUTELA DE URGENCIA e determino sua 

implantação no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da intimação da 

autarquia previdência. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com 

resolução de mérito para DEFERIR ao Autor apenas o benefício do 

auxílio-doença, devido desde o indeferimento indevido de seu benefício 

(06/05/2009 – fl. 18), até o prazo de 01 (um) ano, a contar da intimação da 

requerida desta sentença, período no qual a parte Autora deverá se 

submeter a tratamento médico e a programa de reabilitação profissional, 

por parte do INSS. Ademais, em razão do caráter alimentar do benefício 

ora pleiteado, CONCEDO a TUTELA DE URGENCIA e determino sua 

implantação no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da intimação da 

autarquia previdenciária. Sem custas, pelo que, condeno a requerida 

unicamente aos honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor 

das parcelas vencidas. Condeno a parte Requerida ao pagamento dos 

honorários médico-periciais, fixados em R$ 200,00 (duzentos reais), a 

serem requisitados junto ao sistema de AJG. INTIME-SE a parte autora e 

em seguida o INSS, na pessoa de seu Procurador Federal, remetendo os 

autos via postal, nos termos do Convênio firmado entre o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso e o INSS. Nos termos do artigo 70, § 1º 

e do artigo 1288 §1°, § 6°. e § 7°. da CNGC, estes são os dados da 

implantação dos benefícios: nome do Segurado: REGINALDO DOS 

SANTOS; beneficio concedido: Auxílio-doença; renda mensal: 80% 

(oitenta por cento) do salário de contribuição; data do inicio do benefício: 

data da cessação indevida de seu benefício (09/02/2017 – Id. 5621578 ), 

até o prazo de 01 (um) ano, a contar da intimação da requerida desta 

sentença, período no qual a Autora deverá se submeter a tratamento 

médico e a programa de reabilitação profissional, por parte do INSS; prazo 

para autarquia cumprir a sentença: 60 (sessenta) dias para o seu 

cumprimento. Certificado o trânsito em julgado, caso não seja requerido o 

cumprimento de sentença no prazo de 30 (trinta) dias, ao arquivo com as 

anotações e baixas de estilo. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta-MT, 21 de agosto de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000749-40.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN (ADVOGADO(A))

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSELITA DE SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000749-40.2016.8.11.0007. 

EXEQUENTE: RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

EXECUTADO: JOSELITA DE SA Vistos. Cuida-se de execução de título 

extrajudicial proposta por Recon Administradora de Consórcios Ltda. em 

face de Joselita de Sa, ambos devidamente qualificados. Em certidão 

negativa de citação de Id. 5920757 foi noticiado que a parte executada já 

havia falecido. Ao Id. 10196031 a exequente pugnou pela habilitação do 

herdeiro Anderson de Sá, para figurar no polo passivo da demanda. A 

certidão de óbito da parte executada foi digitalizada (Id. 11886643). Em 

despacho de Id. 12903429 a parte exequente foi intimada a se manifestar 

quanto a falta de pressupostos para o regular desenvolvimento do feito. 

Ao Id. 13748472 a parte exequente, em suma, reiterou o pedido já posto, 

consistente na habilitação do herdeiro para responder a presente 

execução. Vieram os autos à minha conclusão. É o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem, analisando detidamente o feito, 

verifico que não há mais interesse processual na demanda, haja vista que 

o falecimento da parte executada foi anterior a sua citação, não sendo 

possível nesta hipótese a sucessão processual. Tem-se pacificado que 

para que haja a citação do espólio do executado ou de seus herdeiros é 

necessário que a parte devedora tenha sido citada, antes do falecimento, 

conquanto, a não citação, resulta na extinção do feito sem resolução de 

mérito, neste sentido, trago o entendido do TJMT análogo ao caso em 

apreço: “RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CONTRIBUINTE – 

FALECIMENTO ANTES DA CITAÇÃO – REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO 

– IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O 

redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o 

falecimento do contribuinte ocorrer depois de sua devida citação nos 

autos da execução fiscal, o que não correu no caso. (Ap 63067/2017, 

DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, 

Publicado no DJE 15/02/2018)”. Neste mesmo sentido: “PROCESSO CIVIL. 

EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. 

NOTÍCIA DE FALECIMENTO DA PARTE. NÃO REGULARIZAÇÃO DO POLO 

PASSIVO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E 

REGULAR. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. 1. A citação é indispensável para a validade 

do processo, conforme preceitua a norma do art. 239 do CPC/2015. 2. No 

caso de haver nos autos notícias da morte do executado, antes de 

realizada a citação, a não regularização do polo passivo por parte do 

exequente, é motivo que enseja a extinção do processo sem resolução do 

mérito por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo. 3. Recurso de apelação conhecido e não provido. 

(TJ-DF20150110506022 DF 0014557-95.2015.8.07.0001, Relator: SILVA 

LEMOS, Data de Julgamento: 04/04/2018, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 18/04/2018 . Pág.: 413/415)”. Dessa forma, 

a extinção do feito com base no artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil de 2015 é medida imperativa, eis que resta configurada a 

ausência de legitimidade e interesse processual. CONSIGNE-SE que a 

parte exequente foi intimada a se manifestar quanto ao expendido, 

portanto, foi observado o disposto no art. 10 do CPC/15. DISPOSITIVO 

Pelas razões consignadas no bojo desta sentença, JULGO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, com fundamento no artigo 485, 

inciso VI, do CPC/2015. CONDENO a parte exequente ao pagamento de 

custas e taxas processuais. Incabíveis honorários advocatícios, tendo em 

vista que não houve a triangularização processual. 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. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

2ª Vara
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Intimação

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002981-54.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS APPA FILHO (EMBARGANTE)

DARUICH HAMMOUD (ADVOGADO(A))

RAISSA CAROLINA DE OLIVEIRA TELES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1002981-54.2018.8.11.0007 

EMBARGANTE: LUIZ CARLOS APPA FILHO EMBARGADO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos. Pela nova sistemática conferida pelo Código de 

Processo Civil de 2015 (Lei 13.105), a pessoa natural ou jurídica com 

insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça (art. 98), 

havendo presunção de veracidade da alegação de insuficiência feita por 

pessoa natural. Todavia, havendo elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão da gratuidade, poderá o 

Magistrado, antes de indeferir o pedido, determinar que a parte traga aos 

autos a comprovação dos preenchimentos do referidos pressupostos, 

nos termos do §2º, do art. 99, do CPC/15. Trata-se de dispositivo legal 

plenamente recepcionado pelo texto constitucional, visto que o inciso 

LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal de 1.988 assim preleciona: “o 

estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Pois bem. “In casu”, verifico 

haver indícios da ausência dos pressupostos legais para a concessão 

das benesses da gratuidade da justiça, isto porque o autor declara que é 

comerciante e não juntou à inicial documentos que comprovem a 

hipossuficiência. Assim sendo, INTIME-SE o autor para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, comprove que não possui recursos para pagar as 

custas e despesas processuais, seja por meio de holerites, extratos 

bancários ou demais documentos que se considere pertinente. Insta 

salientar que os prazos processuais devem ser contados consoante 

disposto no art. 219 do Novo Código. Transcorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE. Após, CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Alta Floresta, 24 de agosto de 2018. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1003036-05.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA DOS SANTOS RIBEIRO (ADVOGADO(A))

IGREJA INTERNACIONAL DA GRACA DE DEUS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DOS ANJOS PEREIRA DE SOUZA (RÉU)

RONALDO VIEIRA DE SOUZA SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003036-05.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): IGREJA INTERNACIONAL DA GRACA DE DEUS RÉU: MARIA 

DOS ANJOS PEREIRA DE SOUZA, RONALDO VIEIRA DE SOUZA SANTOS 

Vistos etc. Trata-se de ação de Interdito Proibitório com Pedido de Tutela 

de Urgência ajuizada por Igreja Internacional da Graça de Deus em face de 

Maria dos Anjos Pereira de Souza e Ronaldo Vieira de Souza Santos, 

todos qualificados nos autos. A inicial veio instruída com documentos. 

Alegam a autora que em 17 de maio de 2010 firmou contrato de locação de 

imóvel não residencial situado à Rua do Araújo, n° 40. Centro, nesta 

Cidade, tendo por locadora a Sra. Maria dos Anjos Pereira de Souza. Que 

ao término do ano de 2016 foi intimada, de que o imóvel objeto seria de 

propriedade dos Srs. Valdinei Moreira de Sousa e Ezequiel Moreira de 

Sousa, os quais apresentaram a matrícula do imóvel na qual constava que 

a Sra. Maria teria lhes doado. Informa ainda que, em razão do ocorrido, e 

por ter dúvida quanto a qualidade de locador do referido imóvel, ingressou 

com uma ação de consignação de pagamento, que tramita perante a 1° 

Vara Cível desta Comarca, o qual foi distribuído sob o n° 

1000445-07.2017.8.11.0007.Ainda, que na data 22/08/2018 se deu a 

ocorrência da turbação e do esbulho do referido imóvel. Pois bem. Apenas 

a título ilustrativo, conceitua-se conexão, no mais das vezes, como causa 

de modificação da competência relativa, que enseja a reunião de 

processos, para processo e julgamento simultâneo, com o escopo de 

evitar decisões contraditórias. Causas conexas são as que têm alguns 

elementos comuns e alguns diversos; se todos os elementos forem 

comuns, disso resultarão causas idênticas e não apenas causas 

conexas. Se todos os elementos forem diversos, faltará qualquer vínculo 

de conexão. Conforme informado pela autora, bem como em consulta ao 

Sistema PJe, verifico que há processo de consignação em pagamento da 

autora Igreja Internacional da Graça de Deus em face os ora requeridos, 

Maria dos Anjos Pereira de Sousa e Ronaldo Vieira de Sousa Santos, , 

Processo n° 1000445-07.2017.8.11.0007, em trâmite na 1ª Vara Cível 

desta Comarca. No caso em tela, verifico que o referido processo (n° 

1000445-07.2017.8.11.0007) e a presente ação são frutos de uma relação 

de direito material comum, deve o presente feito tramitar conexos àqueles. 

Assim, por imperativo lógico, as questões devem ser resolvidas de 

maneira uniforme, pois, decorrem dos mesmos fatos. Tratando-se das 

mesmas partes, bem como de objeto idêntico, daquele processo de 

consignação em pagamento, em trâmite em outra Vara desta Comarca, há 

de se reconhecer a existência de conexão entre o presente feito e o feito 

supra mencionado, na forma do artigo 55 do CPC/2015. No presente caso, 

a solução se dará pela prevenção que, como sabido, é o instrumento 

adequado para que se saiba em qual Juízo serão reunidas as causas 

conexas. O Código de Processo Civil traz duas regras de prevenção, que 

não se excluem, pois, cada qual cuida de situação diversa: a) se a 

conexão se der em Juízos de Comarcas díspares, prevento será aquele 

em que tenha ocorrido a primeira citação válida (art. 240 do CPC/2015); b) 

se a conexão se der em Juízos da mesma Comarca, prevento será o Juízo 

que despachou em primeiro lugar (art. 58 do CPC/2015). Como já 

consignado anteriormente, os feitos por ora analisados tramitam na mesma 

Comarca, motivo pelo qual, a regra que prevalece é aquela contida no art. 

58 do CPC/2015. Nesse passo, analisando o feito mencionado, que corre 

perante o Juízo da 1ª Vara local, colhe-se que a inicial do referido 

processo foi distribuída em 17/02/2017, bem como, que o MM. Juiz que ali 

jurisdicionava despachou a inicial no dia 20/02/2017. D’outra banda, o 

presente feito veio à conclusão desta Magistrada em 24/08/2018. Portanto, 

repito, existindo conexão entre ambas as ações, é de se aplicar a regra 

do artigo 58 do CPC/2015, de maneira que o Juízo que despachou em 

primeiro lugar fica prevento, razão por que DECLINO DA COMPETÊNCIA 

para processo e julgamento do presente feito e o faço para o fim 

DETERMINAR sua REMESSA ao r. Juízo da 1ª Vara desta Comarca, a fim 

de serem julgados simultaneamente. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

procedendo-se às baixas e cautelas de praxe. Alta Floresta, 24 de agosto 

de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002797-35.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO PIMENTEL DE SOUZA (EXECUTADO)

ABDALLA JUNIOR E SOUZA LTDA ME - ME (EXECUTADO)

GILBERTO ROSA ABDALLA JUNIOR (EXECUTADO)

 

Processo: 1002797-35.2017.8.11.0007 EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL Nos termos da legislação vigente e Ordem de Serviço Nº 

001/2017-GAB, impulsiono o presente feito a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora acerca da Certidão da Oficiala de Justiça de 

ID. 14898168, para manifestação no prazo de cinco (05) dias. Alta 

Floresta-MT, 27 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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000281-08.2018.8.11.0007

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:

AMARILDO JOSE DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Processo: 1000281-08.2018.8.11.0007 EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL Nos termos da legislação vigente e Ordem de Serviço Nº 
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001/2017-GAB, impulsiono o presente feito a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora acerca da Certidão da Oficiala da Justiça de 

ID. 14852730, para manifestação no prazo de cinco (05) dias. Alta 

Floresta-MT, 27 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.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE

Processo Número: 1000382-16.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO (ADVOGADO(A))

CLERIA DE FATIMA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JOAO ROSA DOS SANTOS (RÉU)

 

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

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

autora para manifestação acerca do recurso de Apelação, no prazo de 

quinze (15) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001489-61.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

IVONE APARECIDA OLIMPIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

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

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

autora para manifestação acerca do recurso de Apelação, no prazo de 

quinze (15) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001563-18.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 

(AUTOR(A))

DAVID ANTUNES DAVID (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO GOMES DOS SANTOS (RÉU)

 

Processo: 1001563-18.2017.8.11.0007 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nos 

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

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

autora acerca da Certidão de ID. 14992932, para manifestação no prazo 

de cinco (05) dias. Alta Floresta-MT, 27 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 das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 127607 Nr: 3874-67.2015.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPdPS, EPdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLdS

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Juliano Peres Peres - 

OAB:16889-B

 Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministerial, 

HOMOLOGO o acordo referente ao valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e 

quinhentos reais) para que produza seus efeitos jurídicos e legais no 

acordo entabulado à fl. 28.Por conseguinte, NÃO HOMOLOGO acordo no 

que se refere à transferência do bem: uma motocicleta Honda/Biz 125 ES 

2013/2014- placa OBH4635, avaliada no valor de R$6.850,00 (seis mil 

oitocentos e cinquenta reais) a genitora, roa representante da 

menor.Intimem-se as partes, para em 15 (quinze) dias e manifestarem 

acera da decisão proferida, requerendo o que entender por direito.VISTA 

ao Ministério PúblicoCumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 130877 Nr: 5630-14.2015.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Juliano Peres Peres - 

OAB:16889-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos.

 Intime-se o embargante, para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se acerca do prosseguimento do feito, tendo em vista decisão 

procedida nos autos apensos código 127607.

 Cumpra-se

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003527-46.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AILVA BRAGA DUARTE DO ROSARIO (REQUERENTE)

MARCIO APARECIDO SPAGNOLO (ADVOGADO(A))

JULIANE GIACOMIN DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003527-46.2017.8.11.0007 Vistos. 1) Tendo em 

vista que não há nos autos procuração da parte requerida outorgando 

poderes para seus advogados receberem citação em seu nome, INDEFIRO 

o pedido sob o ID 13527522. 2) Outrossim, tendo em vista que o prazo de 

resposta, quando houver vários réus, somente tem início com a juntada 

aos autos do último aviso de recebimento ou mandado citatório cumprido 

(intelecção do art. 231, § 1º, do CPC), e ainda, que não houve nos 

presentes autos a citação de todos os demandados, torno sem efeito a 

certidão de sob o ID. 14024348. 3) Em tempo, DETERMINO a expedição de 

Carta ROGATÓRIA para a citação de JAMES MATTHEW MERRILL, a ser 

instruída com cópia da petição inicial e decisão inicial, a serem traduzidas 

para a língua inglesa, por tradutor juramentado, às expensas da parte 

Autora. Dessa forma, concedo à parte Autora o prazo de 30 (trinta) dias 

para que junte aos autos a via da missiva e os documentos que a 

instruirão, devidamente traduzida, sob pena de desistência da ação em 

face desse requerido. Cumprida a determinação acima, encaminhe-se 

Carta ROGATÓRIA requerendo à sua Excelência, o Senhor Ministro da 

Justiça da República Federativa do Brasil que solicite à autoridade 

Judiciária dos Estados Unidos da América o cumprimento do ato citatório, 

eis que o requerido JAMES MATTHEW MERRILL, é residente domiciliado à 

1 Coburn DR, Ashland/Massachussets – Estados Unidos da América – ZIP 

CODE: 01721-3000. 4) Outrossim, independentemente do cumprimento do 

item "3", EXPEÇA-SE mandado de citação dos demais requeridos 

apontados na inicial. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 21 de agosto de 2018 

JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001765-58.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ VIANA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001765-58.2018.8.11.0007 Vistos. Tendo em vista o 

retorno da correspondência de citação e intimação da requerida (ID 

14823026), aguarde-se em Cartório o decurso do prazo para contestação. 

Outrossim, frente ao retorno acima mencionado, CANCELO a audiência 

redesignada (ID 14727631). Após o decurso do prazo para apresentação 

da contestação, com ou sem a vinda dela aos autos, CERTIFIQUE-SE 

(inclusive, acerca da tempestividade, caso seja apresentada) e, se for o 
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caso, INTIME-SE a parte autora para impugná-la, no prazo de quinze (15) 

dias. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 21 de agosto de 2018 JANAINA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001541-57.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE CARMO RAMOS (ADVOGADO(A))

WELLINGTON LEE LANGUER SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JHONNY KARCZMARSKI DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001541-57.2017.8.11.0007. 

REQUERENTE: WELLINGTON LEE LANGUER SANTOS REQUERIDO: 

JHONNY KARCZMARSKI DA SILVA Vistos. 1) Certifique a Secretaria da 

Vara acerca do decurso de prazo para apresentação de resposta do 

requerido. 2) Intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias requeira o que entender de direito, sob pena de extinção. JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000204-96.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INGRID DA SILVA PEREIRA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 41/2016-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAÇÃO do advogado da 

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

da diligência referente à condução do Sr. Oficial de Justiça, objetivando, 

assim, o cumprimento da decisão inicial . A guia para pagamento da 

diligência poderá ser emitida através do portal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br, no banner “Emissão de Guias 

Oline”), regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 – CGJ, devendo a guia, 

bem como o comprovante de recolhimento, serem juntados nos autos no 

mesmo prazo.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 92632 Nr: 915-65.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Município de Carlinda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indalecio Kruguer- ME

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

Carlinda/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1) Inicialmente, cumpre esclarecer que, em atenção ao petitório de fl. 36, 

fora prolatada decisão nos autos de código 108692, a qual determinou a 

concentração e unificação dos atos processuais àquele feito, das 

execuções fiscais movidas contra INDALECIO KRUGUER – ME, por ser 

medida de economia processual.

 2) Outrossim, DEFIRO o pedido de fl. 22 e, por conseguinte DETERMINO a 

SUSPENSÃO da presente ação pelo prazo de 1 (um) ano.

3) Aguarde em arquivo provisório até manifestação da parte interessada, 

com baixa no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

4) Decorrido o prazo de suspensão, intime-se a exequente para 

manifestação no prazo de 10 (dez) dias.

5) Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação do exequente, se 

iniciará o prazo de prescrição quinquenal, nos termos do artigo 40 da Lei 

de Execução Fiscal.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 132176 Nr: 6322-13.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Vicente Correia, Agnaldo Aparecido 

Vicente Correia

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

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de suspensão do feito formulado pelo exequente à fl. 57, 

pelo prazo de 6 (seis) meses, nos termos do art. 921, III do CPC/15.

Decorrido o prazo de suspensão, intime-se o exequente para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido tal prazo sem manifestação, se iniciará o prazo de prescrição 

intercorrente, nos termos do §4º do artigo 921 do NCPC, devendo os autos 

permanecerem no arquivo, até sua fluência integral.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 57634 Nr: 2262-41.2008.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D-DdBL-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Suguimoto - 

OAB:190204/SP, Maria Luiza Borges Santos - OAB:23.940

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilmar David Lucas - 

OAB:4.136-A

 Vistos.

1) Pleiteia o exequente a realização de penhora, via Sistema RENAJUD, de 

veículos registrados em nome da parte executada (fls. 123/125).

Pois bem. O RENAJUD é um sistema em que se propicia a realização de um 

bloqueio no cadastro dos veículos em nome do proprietário, porém, não 

serve à realização de penhora, já que em caso de bens móveis a penhora 

deve ser concreta e não simplesmente no sistema.

Sendo assim, INDEFIRO o pleito de retro para penhora junto ao RENAJUD.

2) Por outro lado, tendo em vista os deveres de Lealdade e Boa-fé 

Processual aplicáveis a todos os sujeitos do processo, nos termos do art. 

77, IV, do CPC, DEFIRO o pedido de fl. 123 e DETERMINO a intimação da 

parte executada, por meio de seu causídico para que, no prazo de 10 

(dez) dias, informe a localização dos bens objeto do extrato de fl. 122, sob 

pena de configuração de ato atentatório à dignidade da justiça e incidência 

da multa prevista no artigo 77, § 2º do CPC, que FIXO em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado do débito sob execução.

3) Com o aporte do determinado no item “2”, EXPEÇA-SE mandado de 

penhora e avaliação dos referidos bens, devendo estes serem 

depositados em nome do executado, nos termos do at. 840, II, § 1º, do 

CPC.

 4) Após, INTIME-SE o(a) executado(a) da penhora e avaliação por meio 

do causídico constituído para, querendo, opor-se à execução por meio de 

embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 915, do CPC.

5) Transcorrido in albis o prazo do item “2”, INTIME-SE a parte exequente 

para, querendo, manifestar interesse no bloqueio de transferência dos 

veículos em questão, junto ao Sistema RENAJUD, bem como adotar as 

providências cabíveis, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 158398 Nr: 5251-05.2017.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valter Stavarengo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Publica do Municipio de Alta Floresta 

Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter Stavarengo - 

OAB:11665/MT

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ISTO POSTO, ACOLHO EM PARTE os presentes Embargos à Execução e 

JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso II do CPC, quanto aos débitos inscritos nas CDA´s n. 2589/2006 

e 2590/2006.Dessa forma, após o transito em julgado, prosseguirá o feito 

executivo quanto às CDA´s n. 2591/2006 a 2595/2006.Custas já 

recolhidas pelo Embargante, pelo que, em razão da sucumbência 
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recíproca, condeno a parte Embargada ao pagamento de honorários 

sucumbenciais fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado 

do débito relativo às CDA´s prescritas (2589/2006 e 2590/2006) e 

condeno a parte Embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais 

fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado do débito 

relativo às CDA´s n. 2591/2006 a 2595/2006.Certificado o transito em 

julgado, translade-se cópia aos autos em apenso (ID 45015) e caso não 

haja o requerimento de cumprimento de sentença quanto à verba 

honorária, no prazo de 30 (trinta) dias, ao arquivo, com as baixas 

pertinentes.Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 45015 Nr: 4206-49.2006.811.0007

 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): Valter Stavarengo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 

6279-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter Stavarengo - 

OAB:11665/MT

 Vistos.

Conforme expresso nos autos em apenso (ID 158398), reconheço a 

existência de irregularidade na formalização da penhora realizada às fls. 

76/77.

Com efeito, apesar da ocorrência do registro da penhora (fls. 76/77), 

avaliação do bem (fl. 74) e intimação do devedor (fl. 90), ainda não houve 

a expedição do respectivo Auto de Penhora. Contudo, diante da 

ocorrência do ato subsequente (registro da penhora), entendo que tal 

vício implica em mera irregularidade.

Dessa forma, determino a REGULARIZAÇÃO do ato, através da expedição 

do respectivo Auto de Penhora. Ainda, nos termos da decisão de fl. 63, 

deverá ser intimado o devedor e seu cônjuge do ato (penhora e avaliação 

do bem), independente do recolhimento de novas custas de diligencia, eis 

que houve o cumprimento incompleto do ato de intimação (conforme 

expresso às fls. 88 e 90 da ação executiva).

Doutro lado, após o transito em julgado da sentença proferida nos autos 

em apenso (ID 158398), intime-se a exequente para que traga aos autos a 

memoria atualizada do débito quanto às CDA´s n. 2591/2006 a 2595/2006, 

bem como para que se manifeste quanto ao prosseguimento do feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias e conclusos.

Intimem-se.

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001935-64.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO (ADVOGADO(A))

RAFAEL GOMES NETO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO DOS SANTOS LOPES (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O Procedo a intimação do Exequente, na pessoa de seu 

advogado, do inteiro teor do “AR” juntado no ID nº 1414872225, para que 

indique o endereço atualizado da executada, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento do feito. Alta Floresta, 26 de agosto 

de 2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001024-52.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANEI ALVES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIAN CAMILO (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O Procedo a intimação do Exequente, na pessoa de seu 

advogado, do inteiro teor do “AR” juntado no ID nº 14873814, para que 

indique o endereço atualizado da executada, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento do feito. Alta Floresta, 26 de agosto 

de 2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001787-19.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE CARMO RAMOS (ADVOGADO(A))

CLAUDIO ANDRE DE MIRANDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE ZADROSKI GREGOL (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O Procedo a intimação do Exequente, na pessoa de seu 

advogado, do inteiro teor do “AR” juntado no ID nº 14868210, para que 

indique o endereço atualizado da executada, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento do feito. Alta Floresta, 26 de agosto 

de 2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002004-96.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIR CELSO KUNTZ (REQUERENTE)

GUSTAVO SUTILO MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte requerida, para, em 48 horas, 

manifestar sobre o pedido de levantamento de depósito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002481-22.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES (ADVOGADO(A))

FLAVIA CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

ANA PAULA BARELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação da parte requerida, para, em 48 horas, 

manifestar sobre o levantamento do depósito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000442-86.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

LUSIMARIA SOUZA CRUZ EVANGELISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação da parte executada, para, em 48 horas, 

manifestar sobre o pedido de levantamento de depósito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011144-69.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

WAGNER WESSLER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte executada, para, em 48 horas, 

manifestar sobre o pedido de levantamento de depósito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002493-02.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREI RAMOS ORLANDO (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002493-02.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ANDREI RAMOS ORLANDO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. RECEBO o pleito de emenda 

à inicial formulado pela parte autora (ID num. 14652102) 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

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000515-87.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

RODRIGO ALVES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IZABEL CRISTINA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte Exequente na pessoa de seu 

Patrono, do inteiro teor da certidão do ID nº 14412037, bem como para, 

indicar endereço atualizado da parte Executada no prazo de 15 dias, sob 

pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003062-03.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARIA SILVERIO RAMIRO (REQUERENTE)

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES (ADVOGADO(A))

ANA PAULA BARELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003062-03.2018.8.11.0007 REQUERENTE: EDNA MARIA SILVERIO 

RAMIRO REQUERIDO: AYMORE Vistos. Antes de apreciar o pedido de 

antecipação de tutela, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, emendar a inicial, trazendo aos autos comprovante de 

endereço atualizado e em nome da parte autora ou documento que 

comprove que a autora reside no endereço apresentado, sob pena de 

indeferimento do inicial e extinção do feito sem resolução de mérito. 

CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 27 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000738-11.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE JULIANO PERES PERES (ADVOGADO(A))

SANDERLEI MOREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte executada, para, em 48 horas, 

manifestar sobre o pedido de levantamento de depósito.

6ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61914 Nr: 1834-25.2009.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Jesus Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Sales Junior - OAB:MT 

11.111-B, Lucilei Volpe - OAB:3240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARIANA KUNZ 

GRANADO PETRUCCI, para devolução dos autos nº 

1834-25.2009.811.0007, Protocolo 61914, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003179-28.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE ORNELAS DO AMARAL SAMPAIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1003179-28.2017.8.11.0007. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: ELIANE ORNELAS DO AMARAL SAMPAIO Vistos. Trata-se 

de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. em desfavor de ELIANE 

ORNELAS DO AMARAL SAMPA. Vieram-me os autos conclusos. 

FUNDAMENTO. DECIDO. Homologo o pedido de desistência formulado pela 

parte requerente, e por consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII 

do Novo Código de Processo Civil, devendo ser dadas as baixas 

necessárias em eventuais gravames. Deixo de condenar a autora ao 

pagamento dos honorários advocatícios, visto que a Requerida sequer foi 

citada, por outro lado condeno a Parte Autora ao pagamento de eventuais 

custas e despesas processuais. Observadas as formalidades legais, 

deem-se as baixas necessárias. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 24 de 

agosto de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001971-09.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS (ADVOGADO(A))

TIAGO TOLFO PEREIRA (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 SENTENÇA Processo: 1001971-09.2017.8.11.0007. AUTOR: 

TIAGO TOLFO PEREIRA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Trata-se de “Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT” ajuizada por TIAGO TOLFO PEREIRA 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 30 de março de 2015. Com a inicial foram colididos 

documentos via Sistema PJE. Recebida a inicial ao ID. 9139575. A 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Obrigatório DPVAT apresentou 

contestação ao ID. 10099906, instruindo os autos com documentos. Termo 

de audiência de conciliação ao ID. 10133369. Despacho saneador 

proferido ao ID. 12942421. Perícia médica acostada ao ID. 13531074. A 

Parte Ré, acerca da perícia, manifestou-se ao ID. 13787127, bem como a 

Parte Autora ao ID. 13964641. 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 
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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 30 de março 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 07/06/2012, 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. 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) - 

25% - valor indicado pelo laudo pericial do teto máximo, ou seja: R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois 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$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e 

dois 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, 24 de agosto de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA nº 162/2018     O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz 

de Direito Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...CONSIDERANDO 

que compete ao Juiz Diretor do Foro adotar medidas adequadas para 

alcançar a eficiência e agilidade dos serviços forenses da 

Comarca;RESOLVE:Art. 1º - LOTAR o servidor RODRIGO ADRIANO 

DEMÉTRIO, Matrícula nº 12111, Auxiliar Judiciário - PTJ, na Secretaria da 

Vara Especializada dos Juizados Especiais desta Comarca , com efeitos a 

partir de 27.8.2018.Art. 2º - REVOGAR a Portaria nº 47/2018/DF, de 

2.4.2018, com efeitos a partir desta data.Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se.Barra do Garças, 27 de agosto de 2018.DOUGLAS 

BERNARDES ROMÃOJUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORODF/mgstable

 PORTARIA nº 162/2018

 O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

CONSIDERANDO que compete ao Juiz Diretor do Foro adotar medidas 

adequadas para alcançar a eficiência e agilidade dos serviços forenses 

da Comarca;

RESOLVE:

Art. 1º - LOTAR o servidor RODRIGO ADRIANO DEMÉTRIO, Matrícula nº 

12111, Auxiliar Judiciário - PTJ, na Secretaria da Vara Especializada dos 

Juizados Especiais desta Comarca , com efeitos a partir de 27.8.2018.

Art. 2º - REVOGAR a Portaria nº 47/2018/DF, de 2.4.2018, com efeitos a 

partir desta data.

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

Barra do Garças, 27 de agosto de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

DF/mgs

Sentença

PROCESSO:262-43.2009.811.0004 (CÓD.86494) 1. Trata-se de Pedido de 

Providências instaurado de ofício pelo Juiz Diretor do Foro desta Comarca 

de Barra do Garças, ante relatório de correição ordinária realizada no 

Cartório do 1º Ofício de Barra do Garças-MT, visando averiguar a 

regularidade da cadeia dominial das matrículas nº 35.521, nº 41.692, nº 

41.797 e nº 41.798 - Livro 02. 2. Após requisições, foram juntados 

diversos documentos. 3. Os proprietários atuais e primitivos das 
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matrículas ora em análise foram intimados a se manifestarem, tendo 

transcorrido o prazo sem qualquer manifestação, conforme fls. 203/209 

dos autos. 4. Às fls. 232/233 o Ministério Público pugna belo bloqueio da 

matrícula nº 35.521 e suas derivadas nº 41.692, 41.797 e 41.798- Livro nº 

02, nos moldes do art. 214, § 3º, da Lei 6.015/73, restando aos 

interessados que busquem, pela via judicial adequada, a comprovação da 

propriedade dos imóveis questionados. 5. Por fim, vieram os autos 

conclusos para decisão. É o relatório. 6. As matrículas nº 41.692, nº 

41.797 e nº 41.798 são originárias da matrícula nº 35.521. 7. Em razão das 

inconsistências constatadas durante o presente feito, necessário fazer 

uma análise da cadeia dominial das matrículas sob questionamento. 8. 

Matrícula n° 41.692 (fls. 08/09). 9. A matrícula n° 41.692 foi aberta em 07 

de abril de 1995 e protege uma área de terras com área de 1.100 ha, 

situada no município de Novo São Joaquim/MT, de propriedade primitiva de 

Elder Costa Jacarandá e Christiane Costa Jacarandá. Consta ser originária 

da matrícula nº 35.521. Matrícula 41.797 (fls. 13/20V). 10. A matrícula 

41.797 refere-se à uma área de terras pastais e lavradias situada no 

município de Novo São Joaquim-MT, com área de 2.140,52,25 ha (dois mil, 

cento e quarenta hectares, cinquenta e dois ares e vinte e cinco 

centiares), de propriedade primitiva de Elder Costa Jacarandá e Christiane 

Costa Jacarandá. Foi aberta em 27 de junho de 1995 e é originária da 

matrícula nº 35.521. 11. Matrícula nº 41.798 (fls. 10/10V). 12. A matrícula 

nº 41.798 refere-se à uma área de terras pastais e lavradias, situada no 

município de Novo São Joaquim-MT, com área de 2.498,73 ha (dois mil, 

quatrocentos e noventa e oito hectares e setenta e três ares), de 

propriedade primitiva de Elder Costa Jacarandá e Christiane Costa 

Jacarandá. Foi aberta em 27 de junho de 1995 e é originária da matrícula 

nº 35.521. 13. As três matrículas acima descritas constam ser originárias 

da matrícula nº 35.521, a qual passo a analisar. 14. Matrícula nº 35.521 

(fls. 11/12). 15. A matrícula nº 35.521 refere-se à uma área de terras 

situada no município de Novo São Joaquim-MT, com área de 6.500 ha, de 

propriedade primitiva de Imobiliária Fama Ltda. Foi aberta em 20/02/1991 e 

tem origem na transcrição nº 2.653. 16. Transcrição nº 2.653 (fls. 21/22). 

17. A transcrição nº 2.653 refere-se à uma escritura pública de compra e 

venda de um lote de terras pastais e lavradias, situada no município de 

Torixoréu-MT, no lugar denominado "Quebra-Dente", com área de 745 ha, 

de propriedade primitiva de José Nunes de Sousa. É originária da 

transcrição nº 889. Não consta averbação de venda para abertura da 

matrícula nº 35.521. 18. Transcrição nº 889 (fls. 44/45). 19. A transcrição 

nº 889 refere-se à um lote de terras pastais e lavradias com área de 745 

ha, de propriedade primitiva de José Pinheiro Coelho, no lugar denominado 

"Quebra-Dente". É originária da transcrição nº 442. Conta averbado a 

venda para a transcrição nº 2.653. 20. Transcrição nº 442 (fls. 42/43). 21. 

A transcrição nº 442 refere-se à um lote de terras pastais e lavradias com 

área de 745 há, no lugar denominado "Quebra-Dente". Foi aberta em 

decorrência de um Título Definitivo de Propriedade (fls. 139/140) expedido 

pelo Intermat em 28/11/1953, em favor de Edson Franco Borges. Consta 

averbação de venda para a transcrição nº 889. 22. Feita essa análise, 

observa-se que indícios de fraude na abertura da matrícula nº 35.521. 

Isso porque consta que ela é originária da transcrição nº 2.563, e esta tem 

área de 745 ha, enquanto a matrícula nº 35.521 foi aberta protegendo uma 

área de 6.500 ha. 23. Tem-se ainda que a transcrição nº 2.653 e a 

matrícula 35.521 protegem imóveis distintos, que inclusive se encontram 

em cidades diversas. A matrícula 35.521 protege um imóvel situado no 

município de Novo São Joaquim, enquanto a transcrição nº2.653 refere-se 

à imóvel situado no município de Torixoréu. 24. Além das irregularidades já 

apontadas, constatou-se que no livro de protocolos da serventia consta 

pessoa diversa do que consta no registro R.02 (protocolo 74.246) da 

matrícula nº 35.521. 25. Feitas essas constatações tem-se que houve 

fraude na abertura da matrícula nº 35.521, posto que inexiste relação com 

a transcrição que consta como sua anterior. 26. Considerando que a 

matrícula nº 35.521 é irregular e sequer poderia ter sido aberta, todas 

suas posteriores são também irregulares. 27. Assim, as irregularidades 

constatadas nas matrícula nº 35.521, nº 41.692, nº 41.797 e nº 41.798 

são suficientes para que este Juízo determine a adoção de providências a 

fim de garantir a preservação do interesse público, dos direitos de 

terceiros e o resguardo da higidez dos negócios jurídicos. 28. A 

providência mais adequada para o caso posto em análise seria o 

cancelamento das matrículas irregulares, contudo, esta medida não 

compete à direção do Foro fazê-lo, pois o Juiz Corregedor é incompetente 

para processar e julgar os pedidos de nulidade, retificação, restauração 

ou cancelamento dos registros públicos, o que compete aos Juízes de 

Direito e Substitutos, nos termos do art. 51, inciso VI, do COJE. 29. No 

mesmo sentido é o artigo 292 da CNGC, que assim disciplina: "Os pedidos 

de restauração, suprimento, retificação, nulidade e cancelamento de 

registros públicos tramitarão perante os respectivos Juízos Cíveis, na 

forma do artigo 51, incisos VI, do COJE/MT. " 30. Anoto que, ainda que o 

procedimento previsto no art. 214 da Lei de Registros Públicos preveja que 

"as nulidades de pleno direito do registro, uma vez provadas, 

invalidam¬-no, independentemente de ação direta", o reconhecimento 

judicial delas pelo Juízo Cível competente não pode ser dispensado. 31. 

Acerca do tema, assim se manifesta a Doutrina, in verbis: "Assim, 

observamos que não existe na nossa sistemática atual a possibilidade de 

cancelamento de direito inscrito mediante procedimento administrativo, seja 

ele dentro da esfera da própria serventia, seja ele na esfera do Juiz 

Corregedor Permanente (órgão do judiciário que exerce a função 

fiscalizatória sobre as serventias extrajudiciais em primeiro grau). Isto se 

dá visto que tal cancelamento violaria os princípios do devido processo 

legal e da ampla defesa" (SERRA, Márcio Guerra Registro de Imóveis I – 

Parte Geral, São Paulo: Saraiva, 2013, p. 401). 32. Tanto é assim, que o § 

1º do próprio artigo citado, determina que a nulidade somente será 

decretada depois de ouvidos os atingidos, e o § 5º prevê que não será 

decretada se atingir terceiro de boa-fé que já tiver preenchido as 

condições de usucapião do imóvel. 33. Dessa maneira, entendo cabível o 

bloqueio administrativo do registro público pelo Juiz Corregedor 

Permanente, por aplicação do poder geral de cautela, a fim de garantir a 

preservação do interesse público, dos direitos de terceiros e o resguardo 

da higidez dos negócios jurídicos. 34. Esse bloqueio é possível inclusive 

sem a oitiva dos interessados, desde que, presente nulidade de pleno 

direito, seja vislumbrada a possibilidade de novo registro ocasionar danos 

irreparáveis (art. 214, § 3º, da Lei nº 6.015/73). 35. Nesse sentido, veja-se 

a ementa a seguir, in verbis:AGRAVO DE INSTRUMENTO - CAUTELAR- 

BLOQUEIO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL - PODER GERAL DE CAUTELA DO 

JUIZ - RECURSO DESPROVIDO. O bloqueio na matrícula de imóvel se 

insere no poder geral de cautela conferido ao juiz pelo art. 798, do CPC, a 

fim de impedir prejuízos decorrentes de eventual alienação de imóvel que 

possa vir a ser considerado bem de terceiro. (TJMT, AI 146682/2013, DES. 

ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/07/2014, Publicado no DJE 07/07/2014). 36. Com base nestes 

fundamentos, é competência da Diretoria do Foro a aplicação da medida 

acautelatória de bloqueio de matrícula irregular, até que as irregularidades 

possam ser sanadas na esfera judicial, objetivando evitar prejuízos de 

difícil ou impossível reparação a terceiros de boa-fé. 37. Posto isso, com 

fulcro no art. 51, inciso VI, do COJE, e artigo 292, da CNGC, DECLARO a 

incompetência absoluta desta Diretoria do Foro para o cancelamento, 

retificação, suprimento e restauração de Registros Públicos, conforme 

acima fundamentado. 38. Conquanto, no uso do poder geral de cautela, e 

em respeito aos Princípios da Legalidade, Continuidade e Segurança 

Jurídica dos Registros Públicos, DETERMINO o bloqueio da matrícula nº 

35.521 com área de 6.500 ha, da matrícula nº 41.692 com área 1.100 ha, 

da matrícula nº 41.797 com área de 2.140,52,25 ha e matrícula nº 41.798 

com área de 2.498,73 ha, o que faço a fim de se evitar lesões de difícil 

reparação a terceiros de boa-fé, restando aos interessados que busquem 

pela via judicial adequada, a comprovação de eventual direito. 39. 

Expeça-se mandado ao Cartório do 1º Ofício de Barra do Garças, para 

proceder a averbação de bloqueio das matrícula nº 35.521 com área de 

6.500 ha, da matrícula nº 41.692 com área 1.100 ha, da matrícula nº 

41.797 com área de 2.140,52,25 ha e matrícula nº 41.798 com área de 

2.498,73 ha. 40. Publique-se a decisão no DJE. 41. Intimem-se. 42. 

Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Barra do Garças, 23 de agosto de 

2018. DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 197821 Nr: 2393-78.2015.811.0004

 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: Hagno Carrijo da Silva

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

Obrigatório DPVAT S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

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

Silva - OAB:MT 8184-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDA(S) SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT S/A, para que 

efetue(m), no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 439,44 (quatrocentos e trinta e nove reais e 

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

Sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 303,21 

(trezentos e três reais e vinte e um centavos), referente à custas, e R$ 

136,23 (cento e trinta e seis reais e vinte e três centavos), referente a 

taxa, e o valor correspondente a R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove 

centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca, 

mediante depósito bancário na Conta corrente nº 52.600-2, Agência 

7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório Distribuidor não 

oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica 

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

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar as caixas dos itens custas e taxa, preencher os 

valores correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca, 

sendo endereçado a Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98510 Nr: 3519-42.2010.811.0004

 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: Álvaro Luís Munaretto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Valdir José Rossetto, Luiza 

Rossetto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON NAVA - OAB:3483, 

Ingrid Rodrigues de Menezes Dorner - OAB:1460, Paulo Sillas 

Lacerda - OAB:MT 4454-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eudemar Quintino de 

Oliveira - OAB:1388/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) AUTORA(S) ÁLVARO LUIS 

MUNARETTO, para que efetue(m), no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 83,90 (oitenta e 

três reais e noventa centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

Sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 83,90 

(oitenta e três reais e noventa centavos), referente à custas, e o valor 

correspondente a R$ 41,40 (quarenta e um reais e quarenta centavos) ao 

Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca, mediante depósito 

bancário na Conta corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil 

S/A, em nome de Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do 

Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá 

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

PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167707 Nr: 10547-90.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Aurelio de Souza Ikeda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionedis - OAB:MT 16.691-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) EXECUTADA(S) BANCO DO BRASIL 

S/A, para que efetue(m), no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das 

custas processuais no importe de R$ 2.060,82 (dois mil e sessenta reais e 

oitenta e dois centavos), a que foi condenado nos termos da r. Sentença. 

Este Valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 975,32 (novecentos 

e setenta e cinco reais e trinta e dois centavos), referente à custas, e R$ 

1.085,51 (hum mil e oitenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), 

referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 110,19 (cento e dez reais 

e dezenove centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado desta 

Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente nº 52.600-2, 

Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório Distribuidor 

não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica 

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

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar as caixas dos itens custas e taxa, preencher os 

valores correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca, 

sendo endereçado a Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98633 Nr: 3642-40.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT, Silva Ramos 

Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Eduardo dos Santos Penteado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Bento de Resende - 

OAB:MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT, Lélis 

Bento de Resende - OAB:MT 12.675, Luiz Paulo Gonsalves de 

Rezende - OAB:Oab/MT 6272, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722, Pablo Carvalho de Freitas - OAB:GO 17.934, Ricardo 

Tibério - OAB:MT 12.498-B

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) EXECUTADA(S) ESPOLIO DE 

EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO, para que efetue(m), no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

607,00 (seiscentos e sete reais), a que foi condenado nos termos da r. 

Sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 303,21 

(trezentos e três reais e vinte e um centavos), referente à custas, e R$ 

303,79 (trezentos e três reais e setenta e nove centavos), referente a 

taxa, e o valor correspondente a R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove 

centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca, 

mediante depósito bancário na Conta corrente nº 52.600-2, Agência 

7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório Distribuidor não 

oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica 

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

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032628/8/2018 Página 19 de 504



Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar as caixas dos itens custas e taxa, preencher os 

valores correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca, 

sendo endereçado a Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 265513 Nr: 16495-37.2017.811.0004

 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: NAIRA TSINHOTSE E UPARI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rennó Lima 

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

Resende - OAB:84.400-MG

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDA(S) BANCO BMG S/A, 

para que efetue(m), no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das 

custas processuais no importe de R$ 219,71 (duzentos e dezenove reais 

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

Sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 151,60 

(cento e cinquenta e um reais e sessenta centavos), referente à custas, e 

R$ 68,11 (sessenta e oito reais e onze centavos), referente a taxa, e o 

valor correspondente a R$ 55,09 (cinquenta e cinco reais e nove 

centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca, 

mediante depósito bancário na Conta corrente nº 52.600-2, Agência 

7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório Distribuidor não 

oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica 

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

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar as caixas dos itens custas e taxa, preencher os 

valores correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca, 

sendo endereçado a Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 232341 Nr: 10723-30.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LASdA, CAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WPdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabelle de Baptista - OAB:MT 

19.065, Kátia Gobatti Calça - OAB:MT 13.745, Larissa Lauda 

Burmann - OAB:MT 18.476-B, Sandra Negri - OAB:MT 18472-B, 

Thaísa Maria Rodrigues Held - OAB:MT 14.478, Valdeir Ribeiro de 

Jesus - OAB:MT-15269-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 Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 244750 Nr: 2601-91.2017.811.0004

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RÂdF, MFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS MARIANO DOS 

SANTOS FILHO - OAB:5313-A/OAB-MT, Izaias Mariano dos Santos 

Filho - OAB:5313-A

 10.Diante do exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, 

CPC/2015, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na representação 

e CONDENO os requeridos ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS e MÔNICA 

FERREIRA PORTO no pagamento de multa no valor de 03 (três) salários 

mínimos, vigente à época dos fatos (junho de 2015), em favor do Fundo 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, conta-corrente nº. 

6.565-X, agência 7140-4, Banco do Brasil, CNPJ 13.670.101/0001-11, com 

fundamento no art. 249, ECA.11.Ciência ao Ministério 

Público.12.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.13.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 191514 Nr: 11384-77.2014.811.0004

 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: Cândida Souza Woiciechoski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euripedes Luiz Esteves, Judith Dias Teixeira 

Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-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 das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 233816 Nr: 11867-39.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Nunes de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unemat - Universidade Estadual de Mato 

Grosso

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Franco de Miranda - 

OAB:OAB/MT 14935-O

 11.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na petição inicial, resolvendo o 

mérito da demanda, nos termos do art.487, I, CPC/2015.12.Em razão da 

confusão, já que cuidam-se de pessoas litigantes que fazem parte do 

mesmo Estado, DEIXO de arbitrar honorários sucumbências. Sem custas, 

porque ambas as partes são isentas (Lei 7.603/2001).13.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva
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 Cod. Proc.: 50714 Nr: 1174-79.2005.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vascovel Distribuidora de Veículos Ltda

 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

 Vistos.

1.Inexiste falar em prescrição intercorrente, já que a existência de 

processo de compensação, fls.139/143, impede a fluência do lapso 

prescricional (AgRg no REsp 1.575.004/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, Segunda Turma, DJe 14/3/2016; REsp 1.248.618/SC, Rel. 

Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/2/2015; AgRg no 

AgRg no REsp 1.217.558/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira 

Turma, DJe 19/4/2013).

2.INDEFIRO, pois, o pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente 

de fl.148.

3.Já tendo decorrido mais de 100 dias desde a última manifestação do 

Estado, INTIME-SE-O para requerer o que entender cabível, no prazo de 05 

(cinco) dias.

4.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 237587 Nr: 14530-58.2016.811.0004

 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: WHSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPM

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Apoena Camerino de 

Azevedo - OAB:MT 13314-B, Arísio Monteiro de Magalhães - 

OAB:14036-MT, Izadora Lopes Nogueira Reis - OAB:MT 21.035

 Vistos.

1. Cuida-se de execução de alimentos proposta por WALDEIR HENRIQUE 

SOARES MARINHO, representado por sua genitora DEOVANY DA SILVA 

SOARES, em face de VALDEIR PINHO MONTEIRO.

 2. Às fls. 73/76 a parte exequente requereu o bloqueio de ativos via 

Bacen Jud nas contas do executado e, em caso de não serem 

encontrados valores na conta do executado, que se proceda à penhora 

sobre o faturamento da empresa cujo executado é proprietário.

 3. Determinado o bloqueio via Bacen Jud, este restou infrutífero. À fl. 93 o 

exequente pleiteou a liberação dos valores bloqueados.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. INDEFIRO o pedido retro de liberação dos valores bloqueados, uma vez 

que não foram encontrados ativos financeiros nas contas do executado.

 6. Quanto ao pedido feito à fl. 76, de penhora sobre o faturamento da 

empresa, analisando o CPC/2015, constata-se que este encontra em 

décimo na ordem de preferência de penhora, insculpida no art. 835. Desta 

forma, em atenção ao princípio da menor onerosidade, uma vez que não 

se vê nos autos outras tentativas de localização de bens do executado, 

senão o Bacen Jud feito às fls. 87/88, não é prudente, no momento, o 

deferimento deste pleito.

 7. Diante do exposto, INDEFIRO a penhora sobre o faturamento da 

empresa do executado.

 8. Todavia, DETERMINO que se proceda à consulta via RENAJUD e 

INFOJUD para restrição de veículos em nome dos executados (apenas 

transferência – RENAJUD) e a fim de obter as últimas declarações de 

imposto de renda dos Executados, com o fito de se apurar a existência ou 

não de bens passíveis de penhora.

9. Após, INTIME-SE a parte exequente para se manifestar nos autos, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

10. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 280653 Nr: 7562-41.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandro de Jesus Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR postulada e DETERMINO A 

BUSCA E APREENSÃO do veículo, descrito na inicial à fl. 04, marca FORD, 

modelo FIESTA ROCAM (Pulse/Class/Seg.) 1.0 8V 4P, fabricação 2013 e 

modelo 2013, chassi 9BFZF55AD8476612, placa FAX4627, cor BRANCA e 

renavam nº 00535793235.10. Executada a liminar, CITE-SE o requerido 

para purgar a mora, no prazo de 05 (cinco) dias, e contestar a ação, em 

15 (quinze) dias, conforme disposto art. 3°, §§ 2º e 3º, do Decreto-Lei 

911/69, com a nova redação que lhe foi dada pela Lei 10.931/04.11. O 

veículo ficará depositado com os representantes legais do requerente. 12. 

Caso os representantes legais do requerente não levantem o bem logo 

após a apreensão, este ficará a cargo do depositário deste Juízo, 

devendo o autor ressarcir eventuais gastos na manutenção do objeto 

apreendido.13. CONCEDO ao oficial de Justiça a prerrogativa insculpida no 

art. 212, §2º, CPC/2015.14. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 279479 Nr: 6881-71.2018.811.0004

 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: Daniel Hipólito Machado

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Neusa Mariam de Castro 

Serafim - OAB:23300/sc, Rodrigo Duarte da Silva - OAB:17324/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Postergo a análise do pedido de reconsideração referente à gratuidade 

da justiça uma vez que DEFIRO o pleito da parte autora e DETERMINO a 

suspensão processual, pelo prazo de 1 (um) ano, em analogia ao art. 313, 

§4º, do CPC/15.

2. Decorrido o pra, INTIME-SE o exequente para se manifestar, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento do feito.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 213272 Nr: 11420-85.2015.811.0004

 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: IP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Tibério - OAB:MT 

12.498-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marília Carolina Mota - 

OAB:21.206, PAULA GRAZIANE DELMONDES - OAB:17744

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) AUTORA(S) ITAMAR PÉROLA, para 

que efetue(m), no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 410,64 (quatrocentos e dez reais e 

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

Sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 276,40 

(duzentos e setenta e seis reais e quarenta centavos), referente à 

custas, e R$ 134,24 (cento e trinta e quatro reais e vinte e quatro 

centavos), referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 100,45 (cem 

reais e quarenta e cinco centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado 

desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente nº 

52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório 

Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 
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no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29685 Nr: 606-68.2002.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Crea / MT - Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura & Agronomia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anelício Carneiro de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Auriany Mazzer Marques Silva 

- OAB:18.064, Helmut Flávio Preza Daltro - OAB:7285/MT, ROBERTO 

CARLONI DE ASSIS - OAB:11291/O, RUY NOGUEIRA BARBOSA - 

OAB:4.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) EXECUTADA(S) ANELICIO CARNEIRO 

DE FREITAS, para que efetue(m), no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 627,72 (seissentos 

e vinte e sete reais e setenta e dois centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 447,70 (quatrocentos e quarenta e sete reais e setenta centavos), 

referente à custas, e R$ 180,02 (cento e oitenta reais e dois centavos), 

referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 220,15 (duzentos e vinte 

reais e quinze centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado desta 

Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente nº 52.600-2, 

Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório Distribuidor 

não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica 

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

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar as caixas dos itens custas e taxa, preencher os 

valores correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca, 

sendo endereçado a Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63765 Nr: 6770-10.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Roselo da Silva Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Atacadão - Distribuição Comércio e Indústria 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Nunes de Souza Filho - 

OAB:MT 15.027 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Roberto de Souza 

Moraes - OAB:4834/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDA(S) ATACADÃO- 

DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA, para que efetue(m), no 

prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 410,64 (quatrocentos e dez reais e sessenta e quatro 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 276,40 (duzentos e setenta e 

seis reais e quarenta centavos), referente à custas, e R$ 134,24 (cento e 

trinta e quatro reais e vinte quatro centavos), referente a taxa, e o valor 

correspondente a R$ 100,45 (cem reais e quarenta e cinco centavos) ao 

Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca, mediante depósito 

bancário na Conta corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil 

S/A, em nome de Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do 

Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá 

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

PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104417 Nr: 9419-06.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flávio dos Santos Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mapfre Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio Alexandre Malfatti - 

OAB:16.943-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) EXECUTADA(S) MAPFRE 

SEGURADORA S/A, para que efetue(m), no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 410,64 

(quatrocentos e dez reais e sessenta e quatro centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 276,40 (duzentos e setenta e seis reais e quarenta 

centavos), referente à custas, e R$ 134,24 (cento e trinta e quatro reais e 

vinte e quatro centavos), referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 

100,45 (cem reais e quarenta e cinco centavos) ao Cartório Distribuidor 

não oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta 

corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de 

Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156027 Nr: 8206-28.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Anchieta Bauer

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 
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Gionedis - OAB:MT 16.691-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) EXECUTADA(S) BANCO DO BRASIL 

S/A, para que efetue(m), no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das 

custas processuais no importe de R$ 347,55 (trezentos e quarenta e sete 

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

Sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 151,60 

(cento e cinquenta e um reais e sessenta centavos), referente à custas, e 

R$ 195,95 (cento e noventa e cinco reais e noventa e cinco centavos), 

referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 55,09 (cinquenta e cinco 

reais e nove centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado desta 

Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente nº 52.600-2, 

Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório Distribuidor 

não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica 

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

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar as caixas dos itens custas e taxa, preencher os 

valores correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca, 

sendo endereçado a Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 277669 Nr: 5868-37.2018.811.0004

 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: PMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KRSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Sguizardi - OAB:MT 

16.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de citação por hora certa, tendo em vista as 

considerações do Oficial de Justiça às fls. 31 e os fundamentos do 

requerimento da parte autora (fls. 32).

2. Assim, CITE-SE a requerida Karolina Rafaela Silva Manzan por hora 

certa, no endereço na inicial, devendo o Oficial de Justiça cumprir todos 

os passos dos artigos 252 e 253 do CPC/2015.

3. Feita a citação, deverá a Escrivã ou o chefe de secretaria enviar carta 

ao requerido, executado ou interessado, carta, telegrama ou 

correspondência eletrônica, dando-lhe de tudo ciência, no prazo de 10 

(dez) dias, contados da data da juntada do mandado aos autos (art. 254, 

CPC/2015).

4. Na oportunidade, INTIME-SE-A para a audiência de conciliação/mediação 

que REDESIGNO para o DIA 15 DE OUTUBRO DE 2018 às 07hs30min 

(Horário Oficial do Estado de Mato Grosso) a ser realizada no Centro de 

Conciliação de Conflitos e Cidadania (CEJUSC)

5. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 166895 Nr: 9493-89.2012.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enéias Delatore da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:OAB/SP 107.414, Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Compulsando os autos, verifico que a parte autora requereu às fls. 83 

o arquivamento do feito com base o disposto no §2º do art. 921 do CPC, 

sustenta que todas as tentativas restaram-se infrutíferas.

 2. Assim, DEFIRO o pedido de suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) 

ano (fls. 83).

 3. Transcorrido o prazo assinalado, INTIME-SE a parte autora para 

manifestação nos autos acerca do prosseguimento do feito, bem como 

pela possibilidade da citação editalícia do executado, sob pena de extinção 

e arquivamento do processo, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015.

4. Após, voltem-me conclusos.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 203525 Nr: 5780-04.2015.811.0004

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Venâncio de Azevedo Neto, Jair Mendes 

Fonseca, Evandro Mendes Fonseca, Vanderlei Mendes Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antonio Mecena de 

Oliveira - OAB:MT 13.558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. ACOLHO a cota ministerial de fls. 32/33 e DETERMINO a expedição de 

ofício ao Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de Mossoró-RN 

para que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, cópia de registro de 

nascimento em nome de Francisco Pereira Neto e/ou Francisco Venânicio 

de Azevedo Neto, nascido em 23.03.1953, natural de Mossoró-RN, filho de 

Manoel Pereira Neto e Maria Batista Pereira.

2. Com a juntada do documento, ABRA-SE vistas ao Ministério Público pelo 

prazo legal.

 3. Após, conclusos para decisão.

4. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 285028 Nr: 10109-54.2018.811.0004

 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: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento & 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORCINA CANDIDA SOBRINHO NETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A, Pasquali Parise e Gasparini Junior - OAB:SP/4.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

 1. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida pelas partes 

acima mencionadas.

2. Colhem-se dos autos que, os documentos acostados à inicial 

demonstram a relação contratual entre autor e requerido, bem como a 

existência da inadimplência, conforme notificação extrajudicial acerca da 

existência do débito e certificado de registro de entrega, respectivamente 

acostados às fls. 15/16, caracterizando, portanto, inércia do requerido, 

traduzindo-se em constituição de mora.

 3. Como se sabe, para a concessão da liminar, por disposição legal, basta 

a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, requisitos 

elencados no parágrafo 2o, do 2o artigo e no artigo 3°, ambos do 

Decreto-Lei nº911/69.

4. Denota-se, ainda, no presente caso, que apesar de devidamente 

notificado sobre o atraso no pagamento (fls. 20-verso) o Requerido 

continuou inadimplente e, portanto, devidamente constituída em mora.

5. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR postulada e DETERMINO A 

BUSCA E APREENSÃO do veículo da marca/modelo CHEVROLET S-10 

(CD) DE LUXE 4X4 2.8 TB-I, cor PRETA, ano/modelo 2004/2004, chassi: 

9BDG138BC04C424717, PLACA KAD-5898, conforme descrito na inicial.

 6. Executada a liminar, CITE-SE o Requerido para purgar a mora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, e contestar a ação, em 15 (quinze) dias, conforme 

disposto art. 3°, §§ 2º e 3º, do Decreto-Lei 911/69, com a nova redação 

que lhe foi dada pela Lei 10.931/04.

7. O veículo ficará depositado com os representantes legais do 

requerente.

8. Caso os representantes legais do requerente não levantem o bem logo 
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após a apreensão, este ficará a cargo do depositário deste Juízo, 

devendo o autor ressarcir eventuais gastos na manutenção do objeto 

apreendido, no prazo de 15 (quinze) dias.

9. Expeça-se o necessário.

10. Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 197238 Nr: 2019-62.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vale Formoso Comércio de Alimentos Ltda, 

Sara Lucia Tanial, Rogério Mendonça França, Luciana Mendonça de Paiva, 

Vanderley Martins Gomes, Hamilton Neves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Thiago de Abreu 

Balata - OAB:15.353/MT, William Rodrigo Enciso Alves - 

OAB:20.312/MT

 VISTOS.

1. Cuida-se de Ação de Execução Fiscal movida pelas partes acima 

mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. À fl. 44 a parte executada assevera que foi realizado Termo de 

Confissão e parcelamento da dívida e posterior pagamento integral do 

débito fiscal, ademais requer a extinção da ação. Junta aos autos 

documentos de fls. 45/65.

 3. Assim, INTIME-SE a exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar acerca do alegado à fl. 44, sob pena de considerar-se pago o 

débito fiscal, conforme documento juntado às fls. 45/65.

 4. Postergo análise dos pedidos pendentes.

 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 240683 Nr: 16792-78.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalpizzol & Cia Ltda, Rodrigo de Oliveira 

Almeida, Dallyla Bier Dalpizzol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar o 

endereço que entende correto para fins de citação ou, na impossibilidade 

de fazê-lo, adotar as medidas constantes do art. 319, §1º, do CPC/2015.

2. Em igual prazo, deve a parte autora trazer aos autos cópia atualizada 

do imóvel de matrícula nº 12.875, do CRI de Canarana-MT no intuito de se 

averiguar a titularidade do bem, sob pena de não conhecimento do pedido 

de penhora.

3. Após, voltem-me conclusos para análise.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 89007 Nr: 2908-26.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aguiton Macedo da Silva, Eliane da Mota Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Takashi Ichikawa, Elizeth Pereira Carmo 

Ichikawa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Sbrissa Abud - 

OAB:8963, Júlio Cesar Nogueira Reis - OAB:19.166 / GO, Marcus 

Vinicius Dourado de Araújo - OAB:MT 12.653, Mirelle Pereira Alves 

- OAB:MT 14.989, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 DISPOSITIVO. 14.Diante disso, consubstanciado na fundamentação supra 

e em razão do flagrante desvirtuamento das contas poupanças 

provenientes dos bloqueios efetivados pelo sistema Bacenjud, INDEFIRO 

os pedidos de fls. 701/706 e 710/715 e, por consequência, DETERMINO a 

transferência dos valores bloqueados para as contas bancárias indicadas 

à fl. 730, no percentual estipulado pela parte exequente.15.Após, 

INTIME-SE a parte Exequente para promover o andamento do feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.16.Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261308 Nr: 13805-35.2017.811.0004

 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: TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Oliveira Costa - 

OAB:MT 6.456-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista que o interditando foi citado (fls. 43) e permaneceu 

inerte, NOMEIO a Defensoria Pública desta comarca para, na qualidade de 

curador especial, apresentar defesa no prazo legal, com fundamento no 

artigo 72, I, CPC.

2. Manifestando-se a Defensoria Pública, voltem-me conclusos para 

análise.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 85092 Nr: 8285-12.2008.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Alves Chagas, Levi Alves Chagas, David 

Alves Chagas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:MT 16.783/O, Vlamir Marcos Grespan Júnior - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 VISTOS.

1. Tendo em vista que as diligências anteriores foram negativas, DEFIRO o 

pedido de fl. 157.

2. Assim, EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação dos bens 

indicados à fl. 141, conforme requerido pelo exequente à fl. 157.

 3. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 277731 Nr: 8692-66.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada pelas 

partes acima mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. Às fls. 28 fora deferida a liminar na qual restou determinada a busca e 

apreensão do veículo dado em alienação fiduciária em favor do 

requerente.

3. Às fls. 30, informa a parte autora que o requerido, antes mesmo de ser 

citado, pagou o valor do débito extrajudicialmente, requerendo a extinção 

do feito.

4. Após, retornaram os autos conclusos.

É O RELATÓTIO. DECIDO.

5. Ao considerar que a informação de que a parte requerida cumpriu com 

o acordo realizado extrajudicialmente, entendo que não resta outra 

alternativa a este Juízo, senão a extinção do feito pela perda do objeto da 

ação.

DISPOSITIVO.
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6. Diante de tudo que consta nos autos, JULGO EXTINTO o feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII do CPC/2015.

7. Sem custas e honorários, por não haver sequer a formação de relação 

processual.

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.: 242065 Nr: 751-02.2017.811.0004

 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: Márcia Castro e Silva Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Renato Rochembach

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Sguizardi - OAB:MT 

16.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raphael Prajnatara Balbino 

da Silva - OAB:MT 20.340

 SENTENÇA

1. Trata-se de Ação de Despejo para Uso Próprio c/c Cobrança de 

Aluguéis movida pelas partes acima mencionadas, todas qualificadas nos 

autos.

2. As partes transacionaram a definição da lide, como se vê em fls. 344.

3. Intimada a parte requerida para regularizar a assinatura de seu 

advogado no acordo, esta restou cumprida, conforme certidão de fl. 55.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Afere-se que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas.

5. Frente ao exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo de vontades 

de fls. 344, 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.

6. Custas e honorários advocatícios pelas partes, conforme o art. 90, § 2º 

do CPC/2015.

7. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 258577 Nr: 11869-72.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmar David de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laura Cristina Primo Parreira - 

OAB:20.204/MT, Sebastião Gustavo Primo Parreira - OAB:MT 15.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Ante a ausência de irregularidade processual, declaro o feito 

SANEADO.

2. Considerando a desnecessidade de produção de outras provas, 

INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão para, querendo, 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, sob pena de preclusão.

 3. PROCEDA-SE com as anotações juntos ao Sistema Apolo, na forma 

requerida em fls.61v, para fins de intimações e publicações.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 218559 Nr: 1985-53.2016.811.0004

 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: Sebastião Antônio de Carvalho Neto

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Vistos.

1. Verifica-se que o requerido manifestou desinteresse pela produção de 

prova às fl. 268 e que a parte autora manteve-se silente, conforme 

certificado à fl.269.

2. Ainda, constata-se que o feito já se encontra devidamente instruído com 

provas suficientes e, portanto, apto para ser julgado, consoante dispõe o 

art.355, I, do CPC.

 3. Desta feita, INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão para, 

querendo, manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, em atenção ao 

princípio da lealdade processual, sob pena de preclusão.

 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 171485 Nr: 4211-36.2013.811.0004

 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 Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edio Antônio Noebel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A, JOSÉ MARTINS - OAB:84314/Sp

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRA TAKISHITA 

Martins da Fonseca - OAB:12203

 VISTOS.

1. Ante a ausência de irregularidade processual, declaro o feito 

SANEADO.

2. Considerando a desnecessidade de produção de outras provas, 

INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão para, querendo, 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, sob pena de preclusão.

 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 251683 Nr: 7457-98.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderlei Farias Santos, Laura Beatriz Alves 

Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAMIANE SHADAY GUNTHER 

DE CAMPOS - OAB:19.628/E, Fernando Saldanha Farias - 

OAB:MT-15.512, Joaquim Rocha Dourado - OAB:MT 15.076-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FERNANDO 

SALDANHA FARIAS, para devo lução dos autos nº 

7457-98.2017.811.0004, Protocolo 251683, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73463 Nr: 23-11.1987.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INCRA- INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E 

REFORMA AGRÁRIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalton Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL BIANCARDINI NETO - 

OAB:1746/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOÃO RODRIGUES 

DE SOUZA, para devolução dos autos nº 23-11.1987.811.0004, Protocolo 

73463, 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): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 174533 Nr: 7955-39.2013.811.0004
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 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tânia de Fátima Fante Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nadi Terezinha Martini - 

OAB:3306/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o recurso de apelação interposto pelo requerido às 

fls. 142/148, é tempestivo e dispensado de preparo, uma vez que se trata 

de ente público. Outrossim, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes 

autos para intimar o requerente, via DJE, para que, querendo, apresente 

contrarrazões ao recurso interposto.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 221947 Nr: 4020-83.2016.811.0004

 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: Adalto Martins Carvalho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA ADRIANA ALVES - 

OAB:7180/MT

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

Mato Grosso - OAB:

 Certifico e dou fé que os embargos de declaração interposto pelo 

requerido às fls. 221 e verso, é tempestivo. Outrossim, nos termos da 

CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar o requerente, via DJE, 

para que no prazo de 5 dias, querendo, apresente contrarrazões aos 

embargos interpostos.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 259052 Nr: 12205-76.2017.811.0004

 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: Neudi Pedro Manfroi Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lavoro Agro Comércial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

1. Na decisão de fls. 39/39v foi determinado que o Cartório Distribuidor 

dessa Comarca retificasse a anotação das custas de fls. 36 dos autos, 

tendo em vista que as mesmas haviam sido quitadas, conforme fl. 15.

2. O Cartório Distribuidor apresentou novo cálculo de custas na fl. 40 e 

remeteu os autos novamente à Central de Arquivamento e Arrecadação.

3. Constata-se que as custas judiciais, bem como as taxas, foram 

quitadas, porém as custas do Cartório Distribuidor (TabelaC) não foram 

pagas.

4. Diante do exposto, encaminhe-se os autos à Central de Arquivamento e 

Arrecadação para cobrança do débito.

5. Após, ARQUIVE-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 94996 Nr: 8745-62.2009.811.0004

 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: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Alexandre Lucas de Oliveira, 

Morgana Soares Lucas de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deusdete Pedro de Oliveira - 

OAB:2530/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431, Maria Madalena da Assunção - OAB:MT 

3.971, Mirelle Pereira Alves - OAB:MT 14.989, Thais Assunção 

Nunes - OAB:GO 21.991

 Certifico e dou fé que os embargos de declaração interposto pelo 

requerente à fl. 102 é tempestivo, motivo pelo qual impulsiono os 

presentes autos para intimar o requerido, via DJE, para que no prazo de 5 

dias, querendo, apresente contrarrazões aos embargos apresentados.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 102210 Nr: 7213-19.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. V. Nero Araújo, Fabia Vieira Nero Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - 

OAB:20.635/O

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a manifestação do exequente de 

fls. 93/94 e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para 

intimar o executado, via DJE, para que no prazo de 5 dias, se manifeste 

acerca de referida petição e requeira o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 206150 Nr: 7248-03.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMdSF, WF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHdSF, MAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a decisão de fl. 120 e, tendo em vista a manifestação da 

Defensoria Pública de fls. 122/123, impulsiono os presentes autos para 

intimar a parte autora, via DJE, para que no prazo de 5 dias, querer os 

atos necessários ao deslinde da ação, sob pena de extinção, conforme 

art. 485, III, do CPC.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 225177 Nr: 5994-58.2016.811.0004

 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: ESR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRdS, PHPdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrey da Silva Carvalho - 

OAB:MT 15.748, Josias Alves Vitor Trindade - OAB:MT 16.506, Kátia 

Gobatti Calça - OAB:MT 13.745, Larissa Lauda Burmann - OAB:MT 

18.476-B, Paulo Henrique Gomes Marques - OAB:MT/20.607-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) AUTORA(S) EMILDA SOUSA RIOS, 

para que efetue(m), no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das 

custas processuais no importe de R$ 423,41 (quatrocentos e vinte e três 

reais e quarenta e um centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

Sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 288,16 

(duzentos e oitenta e oite reais e dezesseis centavos), referente à 

custas, e R$ 135,26 (cento e trinta e cinco reais e vinte e seis centavos), 

referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 110,19 (cento e dez reais 

e dezenove centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado desta 

Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente nº 52.600-2, 

Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório Distribuidor 

não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica 

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

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 
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Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar as caixas dos itens custas e taxa, preencher os 

valores correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca, 

sendo endereçado a Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 281818 Nr: 8194-67.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sônia Maria de Oliveira Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21589/O

 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$ 2,50 (dois reais e cinquenta 

centavos), o km rodado (ida e volta), 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, tendo em vista 

que foi efetuado deposito equivocado no valor de R$ 18,00 (dezoito reais).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 64937 Nr: 7920-26.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Antonio Francisco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Divino Dutra Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO DINIZ SILVA - 

OAB:21310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579

 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$ 260,00 (duzentos e 

sessenta 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, para cumprimento do mandado de penhora.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 282261 Nr: 8439-78.2018.811.0004

 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: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Higor Ramalho de Souza, Eric Ramalho de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Assunção Nunes - 

OAB:GO 21.991

 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 

do Dr. Samir Mahmud Castro Wadi, para que devolva os autos na 

Secretária, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 102533 Nr: 7537-09.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Tauil Adolfo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 

8.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jenz Prochnow Júnior - 

OAB:02

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

do Dr. Paulo Henrique Ferreira Gomes, para que devolva os autos na 

Secretária, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 87955 Nr: 1894-07.2009.811.0004

 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: Altair Marcos Ferreira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Marcos, Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ilse Silvia Ribeiro do Val - 

OAB:20.336-GO, José Carlos R. Issy - OAB:18.799-GO, Louise Rainer 

Pereira Gionedis - OAB:MT 16.691-A

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

do patrono da parte autora Dr. Apoena Camerino de Azevedo, para que 

devolva os autos na Secretária, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 

234 do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 191085 Nr: 11091-10.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Madre Marta Cerutti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - 

OAB:13884/O, João Batista Ferreira - OAB:10962-B/MT, Romeu de 

Aquino Nunes - OAB:3770/MT

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

do patrono da parte autora Dr. Apoena Camerino de Azevedo, para que 

devolva os autos na Secretária, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 

234 do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 244040 Nr: 2089-11.2017.811.0004

 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: Antônio Alves Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Maria Abadia de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação da Dra. Evelin Kassia Teixeira de Lima, para que devolva os 

autos na Secretária, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de 

busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do Código 

de Processo Civil.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 93460 Nr: 7232-59.2009.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Souza de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

do patrono da parte requerida Dr. Alex Ferreira de Abreu, para que 

devolva os autos na Secretária, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 

234 do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 232014 Nr: 10485-11.2016.811.0004

 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: Veranice Terezinha Vaitz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Luiz Cesar Meneghini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 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 

do Dr. Alex Ferreira de Abreu, para que devolva os autos na Secretária, 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234 do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 278807 Nr: 6490-19.2018.811.0004

 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: João Garcia Lino de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Edson Nolasco Guimarães, Edson 

Nolasco Guimarães Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613

 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 

do patrono da parte autora Dr. Adré Luiz Soares Bernardes, para que 

devolva os autos na Secretária, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 

234 do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21065 Nr: 403-77.2000.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos, José Arnaldo Janssen 

Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aroldo Gomes da 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: DALTON VINÍCIUS DOS 

SANTOS - OAB:6923/MT, JOSÉ RAVANELLO - OAB:3291/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) AUTORA(S) SÉRVIO TÚLIO DE 

BARCELOS, para que efetue(m), no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 213,51 (duzentos 

e treze reais e cinquenta e um centavos), a que foi condenado nos termos 

da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 

213,51 (duzentos e treze reais e cinquenta e um centavos), e o valor 

correspondente a R$ 32,59 (trinta e dois reais e cinquenta e nove 

centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca, 

mediante depósito bancário na Conta corrente nº 52.600-2, Agência 

7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório Distribuidor não 

oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica 

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

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar as caixas dos itens custas e taxa, preencher os 

valores correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca, 

sendo endereçado a Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5196 Nr: 72-86.1986.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: FERTILIZANTES SERRANA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurilio de Assunção

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onofre Roncato - OAB:2147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourival Moreira da Mata - 

OAB:MT 2.367, Vinicius de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) EXECUTADA(S) MAURILIO DE 

ASSUNÇÃO, para que efetue(m), no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 548,63 (quinhentos 

e quarenta e oito reais e sessenta e três centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 548,63 (quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta e três 

centavos), referente à custas, e o valor correspondente a R$ 265,61 

(duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e um centavos) ao 

Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca, mediante depósito 

bancário na Conta corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil 

S/A, em nome de Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do 

Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá 

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

PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 85641 Nr: 8790-03.2008.811.0004

 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: Edina Rezende de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Vida e Previdencia - Bradesco 

Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 
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do patrono da parte autora Dr. Apoena Camerino de Azevedo, para que 

devolva os autos na Secretária, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 

234 do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 16655 Nr: 916-16.1998.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Peugeot do Brasil Automóveis Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lille Veículos Comércio & Representações 

Ltda, Adalto de Freitas Filho, Lilian Limongi de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabeth Martins Ferreira - 

OAB:MT 5.672-A, Ivo Matias - OAB:MT 1.857, Marcelo Ambrósio 

Cintra - OAB:, MARCOS VILLARES HEER - OAB:61213/SP, SILVIA DA 

GRAÇA GONÇALVES COSTA - OAB:OAB/SP 116.052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963, Apoena Camerino de Azevedo - OAB:MT 

13314-B, EDMAR RODRIGUES DE SOUZA JÚNIOR - OAB:4.325 MT, Érika 

Carvalho Assis - OAB:MT 10.905, Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035, Maria Cecília Galbiatti de Oliveira - OAB:MT 7.814, 

Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

do patrono da parte autora Dra. Elisabeth Martins Ferreira, para que 

devolva os autos na Secretária, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 

234 do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 260611 Nr: 13357-62.2017.811.0004

 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: ACMdJ, AMdJ, UMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AKdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ 

- OAB:16.066/MT, Diego Santiago Freitas Diniz - OAB:MT 16.066, 

Nádia Nayara Nardes Farias - OAB:MT 23.942

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

Souza - Defensor Público - OAB:

 PROCESSO Nº 13357-62.2017.811.0004 (CÓD. 260611)

Vistos.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença movida por Ana Carolina 

Mendonça de Jesus, menor impúbere, representada por sua genitora 

Uelma Mendonça Pinto, em face de Alan Kardec de Jesus.

 Deferido o pedido de penhora online via sistema BACENJUD, em contas 

em nome do executado, esta restou infrutífera, conforme extrato anexo.

Dessa forma, intime-se a exequente para se manifestar, no prazo de 10 

(dias), apresentando certidão de matricula atualizada dos bens indicados, 

às fls. 42, para que a penhora seja realizada.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 13 de agosto de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 222836 Nr: 4571-63.2016.811.0004

 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: Rosana Lopes de Abreu Teodoro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emanoel Mendes Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Alves de Sousa Filho - 

OAB:MT 6.293-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifiquem-se acerca das citações dos confinantes.

Intime a parte autora para que acoste aos autos os documentos 

solicitados pelas Fazendas Públicas a fls. 57 e 59.

Com os documentos solicitados, intimem-se novamente a União e o Estao 

de Mato Grosso.

Nada requerendo as Fazendas Públicas, intime a parte autora para que 

informe se pretende produzir outras provas ou quanto a possibilidade do 

julgamento do feito no estado em que se encontra.

De tudo realizado, volvam-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174291 Nr: 7637-56.2013.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897, Weliton Marcos Rodrigues de Oliveira - 

OAB:14005/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDA(S) EDSON MIGUEL DE 

OLIVEIRA, para que efetue(m), no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 453,21 (quatrocentos e 

cinquenta e três reais e vinte e um centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 303,21 (trezentos e três reais e vinte e um centavos), referente à 

custas, e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), referente a taxa, e o valor 

correspondente a R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos) ao 

Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca, mediante depósito 

bancário na Conta corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil 

S/A, em nome de Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do 

Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá 

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

PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 202865 Nr: 5401-63.2015.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Pereira da Cruz, Espólio de Antônia Soares da 

Cruz, Carlos Batista Soares da Cruz, Antônio Neto Soares da Cruz, 

Elessandra Pereira da Cruz Brito, Francelina Pereira da Luz, Tereza 

Pereira da Cruz de Deus, Lenimar Soares da Cruz, Iraci Pereira da Cruz, 

José Soares da Cruz, Maria Pereira da Cruz, João Batista Pereira Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Fernandes de Moura, Eliane Resende 

dos Santos Moura

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
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COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 5401-63.2015.811.0004 - CÓDIGO 202865

ESPÉCIE: USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA DA CRUZ e ESPÓLIO DE ANTONIO 

SOARES DA CRUZ, CARLOS BATISTA SOARES DA CRUZ, ELESSANDRA 

PEREIRA DA CRUZ BRITO; FRANCELINA PEREIRA DA LUZ, IRACI PEREIRA 

DA CRUZ, JOSÉ SOARES DA CRUZ, LENIMAR SOARES DA CRUZ, MARIA 

PEREIRA DA CRUZ, TEREZA PEREIRA DA CRUZ DE DEUS, JOÃO BATISTA 

PEREIRA CRUZ.

 PARTE RÉ: EDSON FERNANDES DE MOURA e ELIANE RESENDE DOS 

SANTOS MOURA.

CITANDOS: RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 12/06/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 22.360,92

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, dos termos da 

presente 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, querendo, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça 

vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: Afirmam os Autores que vem mantendo a posse de 

forma mansa, pacífica e contínua, sem oposição e com “animus domini”, 

sobre uma área de terreno, situada na Rua Cristóvão de jesus, quadra 84, 

lote 04, no Bairro São José, com área territorial de 437,50 metros 

quadrados, com inscrição municipal nº 302.494.0306.000-8, tendo ao 

longo dos anos realizado benfeitorias, obras e serviços de caráter 

produtivo e utilizando para o fim a que se destina, sendo este o lar e 

moradia de familiares. Vale salientar que conforme comprovante de 

ligação da água, na data de 21.05.1999 (marco inicial da posse), o 

requerente através do Escritório de assentamento do Bairro São José, 

adquiriu o aludido imóvel do Sr. JOSÉ ALVES, antigo procurador da 

Imobiliária E. L. Esteves. Dessa forma, o imóvel é habilitado e mantido como 

posse de forma contínua e pacífica com justo título e boa fé há mais de 15 

anos, sendo a posse ininterrupta desde a fundação do bairro, conforme 

documento nos autos, impostos pagos e testemunhas, tudo dentro da 

maior legalidade. Nesse sentido, comprovada está aposse mansa, pacífica 

e ininterrupta com a consciência de senhor da coisa, animus domini, 

prolongada ao longo dos anos, restando tão somente obter judicialmente o 

seu domínio. Os requisitos e formalidade processuais determinados por lei, 

de modo que comprova a posse mansa, pacífica e incontestada pelo lapso 

temporal determinado em lei, bem como, com os devidos rumos e 

confrontações que estão assim descritos e documentação acostada aos 

autos. Área territorial frente para a Rua Cristóvão de jesus, medindo 10 

metros, canto 7,07 metros para a mesma; lado direito para a Av. 

Perimetral, medindo 25 metros, lado esquerdo com o lote 03, medindo 30 

metros e fundo com o lote 05, medindo 15 metros Matrícula 43.163, de 

ordem do livro nº 02 – Registro Geral, de 27.02.1997. (...) DO PEDIDO. 

Tendo em vista que, o requerente está na posse do imóvel ora descrito 

pro prazo superior à 10 anos, possuindo-o como seu, e com posse mansa 

e pacificamente, pagando os respectivos impostos, vem, com fundamento 

no art. 1.242, do CC, art. 1243 também do CC, 941 e seguintes do CPC, 

promover a presente requerendo : - a citação do requerido, para que 

conteste ou não o pedido no prazo legal, e não contestando, seja 

declarado revel após a instrução do processo; - a citação através de 

Oficial de Justiça, dos confrontantes nos seus respectivos endereços: 

Confrontante do lado direito: Av. Perimetral, Bairro São José, nesta cidade; 

Confrontante do lado esquerdo; Sebastião Pereira Aguiar, residente e 

domiciliado na Av. Perimetral, lote 03, quadra 84, bairro São José, nesta 

cidade; Confrontante do fundo: Venite Maria Facco, residente e domiciliada 

na Av. perimetral, lote 05, quadra 84, bairro São José, nesta cidade; - seja 

julgada procedente a pretensão da parte autora, para que lhes seja 

outorgado o domínio em relação ao imóvel supramencionado por sentença, 

que servirá de título para transcrição no registro de Imóveis competente, 

condenando-se, eventual parte constante, nas custas e honorários de 

sucumbências; - intimação do representante do Ministério Público para 

intervir no feito; - a concessão do benefício da justiça gratuita em face sua 

impossibilidade de arcar com ônus processuais sem sacrificar o seu 

próprio sustento, bem como, o de sua família, conforme aduz a lei 1060/50. 

– provar o alegado por qualquer meio de prova em direito admitido, em 

especial, oitiva de testemunhas que serão apresentadas independente de 

intimação. Dá-se à causa o valor de R$ 22.360,92 (vinte e dois mil, 

trezentos e sessenta reais e noventa e dois centavos), conforme valor 

venal.(...)” EMENDA À PETIÇÃO INICIAL – fls. 44/45, EM SÍNTESE 

TRANSCRITA: “Analisando a petição inicial e documentos é necessário 

pedir sua emenda par fazer incluir: 1- no polo ativo o nome da esposa do 

Autor, Sra. ANTONIA SOARES DA CRUZ, qualificada nos autos; 2- no polo 

passivo o nome da esposa do Réu, Sra. ELIANE RESENDE DOS SANTOS 

MOURA, brasileira, casada, profissão e nº de documentos 

desconhecidos, residente no mesmo endereço do Requerido, a saber: AV. 

FLORIANO PIXOTO, 5.322, BLOCO 01, APTO 104, ALTO UMUARAMA, CEP 

38405184, UBERLÂNDIA-MG. Observando-se a matrícula de fl. 20, vê-se 

eu existem duas penhoras em favor da Fazenda Pública Nacional, R-02 e 

R-03. Ante o exposto requer: 1- a juntada aos autos e a modificação na 

capa dos autos, fazendo constar que o Requerente é assistido pela 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso; 2- seja incluído no polo 

ativo da demanda a esposa do Requerente, Sra. ANTONIA SOARES DA 

CRUZ (qualificada nos autos); 3- seja deferida a emenda da petição inicial 

para incluir no polo passivo da demanda a esposa do Réu, Sra. ELIANE 

RESENDE DOS SANTOS MOURA, qualificada acima; 4- após seja cumprida 

a decisão de fl. 41. 5- seja notificada a Fazenda Pública Estadual para 

manifestar interesse na lide, em razão das penhoras constantes do R-02 e 

R-03 . O Requerente informa que, o rol de testemunhas será juntado em 

tempo oportuno. (...).”

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Área territorial de 437,50 metros 

quadrados, com inscrição municipal nº 302.494.0306.000-8; frente para a 

Rua Cristóvão de Jesus, medindo 10 metros, canto 7,07 metros para a 

mesma; lado direito para a Av. Perimetral, medindo 25 metros, lado 

esquerdo com o lote 03, medindo 30 metros e fundo com o lote 05, 

medindo 15 metros Matrícula 43.163, de ordem do livro nº 02 – Registro 

Geral, de 27.02.1997. quadra 84, lote 04, no Bairro São José, em Barra do 

Garças-MT.

DECISÃO DE FLS. 41, TEOR SEGUINTE: "Vistos. Defiro a gratuidade 

judiciária. Anote-se. Cite-se o requerido, na forma pretendida na inicial, 

para, querendo, contestar a ação, em 15 (quinze) dias, consignadas as 

advertências legais. Citem-se por edital, com o prazo de trinta dias, os 

interessados ausentes, incertos e desconhecidos. Citem-se pessoalmente 

os confinantes .Intime-se para que manifeste eventual interesse na causa 

a União, o Estado e o Município, encaminhando a cada ente cópia da inicial 

e dos documentos que a instruíram. Notifique-se o Ministério Público. 

Intimem-se .Cumpra-se, expedindo-se o necessário."

 DECISÃO DE FLS.102, DIANTE TRANSCRITA: "Vistos. Trata-se de ação 

de usucapião ajuizado por Pedro Pereira da Cruz e Antônia Soares da 

Cruz, em face de Edson Fernandes de Moura e Eliane Resende dos 

Santos Moura .As fls. 69/70 fora informado o óbito da requerente Antônia 

Soares da Cruz. Nos termos do art. 689 do Código de Processo Civil, o 

pedido de habilitação proceder-se-á nos autos da Ação principal, na 

instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. 

Defiro o petitório de habilitação, fazendo constar na capa dos autos e no 

Sistema Apollo o nome dos herdeiros como requerentes, nos termos do 

artigo 110 do Código de Processo Civil, habilitando-o no processo para 

todos os fins legais. Após, cumpra-se a decisão de fls. 41.Cumpra-se, 

expedindo o necessário."

Barra do Garças - MT, 17 de agosto de 2018.

Edinalva Laurenço Pereira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 276644 Nr: 5172-98.2018.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ednalva Antonia Ribeiro Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEDUC - MT, Vitória Graciliana Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Filipe Marcelo dos Santos 

Queiroz - OAB:MT-22580
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 48/50 destes autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 272095 Nr: 2353-91.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLGN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASG, JPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter George Ramalho Lima - 

OAB:18.256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 37/41 destes autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 189165 Nr: 9621-41.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Vagner Pepías

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eurico Chagas da Silva Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Durval Ribeiro de Gouveia 

Júnior - OAB:MT 12.664

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a diligência infrutífera do Oficial de 

Justiça, conforme a certidão de fls. 103.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 240677 Nr: 16791-93.2016.811.0004

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. TEIXEIRA TERRAPLENAGEM LTDA ME, 

Luziano Alves Teixeira, Juliano Fraga Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVON PIRES GONÇALVES 

FILHO - OAB:38.840/GO

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais), para cumprimento do 

mandado judicial expedido no feito, devendo a guia ser emitida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, juntando aos autos a guia e o 

comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 272414 Nr: 2582-51.2018.811.0004

 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: RFVdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMVdC, KRdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL PEREIRA DA SILVA - 

OAB:28.077/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 26/31 destes autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 278378 Nr: 6277-13.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. F. PEREIRA SILVA SANTOS & CIA LTDA ME, 

SALVADOR FERREIRA DA SILVA, José Geraldino Monteiro, Fagner Willian 

Alves da Silva, IVANILDE FLORENCIO DE BARROS MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a diligência infrutífera do Oficial de 

Justiça, conforme a certidão de fls 48.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 280413 Nr: 7418-67.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josimar Morzelle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a diligência infrutífera do Oficial de 

Justiça, conforme a certidão de fls 40.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 174840 Nr: 8364-15.2013.811.0004

 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 Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francele Schneider

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/SP 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 10 (dez) dias, retirar o edital para posterior publicação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8944 Nr: 403-24.1993.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Policlinica de Barra do Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO - 

OAB:6903

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOÃO RODRIGUES 

DE SOUZA, para devolução dos autos nº 403-24.1993.811.0004, 

Protocolo 8944, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 190954 Nr: 10998-47.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Murilo Francis Ataides, Cleuber José Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327, Maria Hercilina Vieira Lima Sousa - 

OAB:GO 18.123-O, SAMIR BADRA DIB - OAB:5205/MT

 Decisão Autos 10998-47.2014.811.0007 (190954) Considerando que os 

embargos declaratórios apresenta efeitos modificativos impõe-se, 

considerado o devido processo legal e a ampla defesa, o exercício do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032628/8/2018 Página 31 de 504



contraditório, pela defesa. Neste sentido: (....) Assim, vistas à Defesa. 

Cumpra-se. Barra do Garças, 27.8.2018 Douglas Bernardes Romão Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 254235 Nr: 9116-45.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Leonardo Cantuário 

de Abreu - OAB:21440/MT

 Decisão

Autos nº 254235

1. Trata-se de executivo de pena oriundo da Segunda Vara da Comarca 

de Canarana, instaurado contra a reeducanda Núbia da Silva Alves, 

nascida em 09.06.1987, filha de Rubens Alves de Souza e de Maria Diolina 

do Carmo, condenada em definitivo pelo delito tipificado no art. 33, caput, 

da Lei nº. 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 

(quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

2. A audiência admonitória foi realizada em 18.08.2017 (fls. 98/99).

3. O início do cumprimento da pena deu-se em 11.09.2017 (fl. 05).

4. Pena em cumprimento regular. À fl. 118, consta cálculo de pena 

realizado em 08.02.2018, apontando como data de progressão o dia 

16.02.2019.

5. Às fls. 147/150, a Defesa postula a retirada da monitoração eletrônica, 

sob o argumento que a reeducanda já cumpriu mais de 1/6 da pena após o 

cálculo, alegando ser o caso de progressão ao regime aberto. O Ministério 

Público impugna a pretensão defensiva às fls. 151/152.

6. A pretensão defensiva não merece acolhimento, eis que conforme 

delineado acima, a condenação da reeducanda é pelo art. 33, caput, da 

Lei n° 11.343/06, pelo qual, nos termos do art. 2º, § 2º, da Lei nº. 8.072/90, 

com redação dada pela Lei nº. 11.464/07, a progressão de regime 

dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena se primário, e 

3/5 (três quintos) se reincidente, o que ainda não ocorreu in casu.

7. Ademais, o cálculo de pena de fl. 118, que não foi impugnado pela 

defesa, apresenta como data de progressão o dia 16.02.2019.

8. Assim, ante a ausência de cumprimento do requisito objetivo, indefiro a 

pretensão defensiva de fls. 147/150.

9. Incabível indulto ou comutação, nos termos do art. 3º, inciso II, do 

Decreto nº. 9246/17.

10. Da análise dos autos, não vislumbro ser o caso de aplicação de 

qualquer das causas de extinção da punibilidade.

11. Aguarde-se o regular cumprimento da pena em cartório.

12. Havendo postulação, conclusos.

13. Intimem-se.

14. Cumpra-se.

Barra do Garças, 22.08.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 243359 Nr: 1633-61.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Getulino Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILVANDA NERES DE JESUS - 

OAB:25212/O, Reinaldo Leite de Oliveira - OAB:MT 12.971

 A mera alegação de constrangimento pela utilização de equipamento de 

monitoração eletrônica e pelo dever de recolhimento domiciliar a partir das 

20h, por si só, é incapaz de gerar a alteração das condições fixadas, eis 

que tais condições são proporcionais ao delito pelo qual o reeducando foi 

condenado, sendo estas também, dentre outras, as condições fixadas de 

forma isonômica aos demais condenados por crimes praticados com 

violência ou grave ameaça, que estejam em regime semiaberto. Assim, 

inexistindo situação excepcional capaz de influenciar na readequação das 

condições de fls. 300/301, indefiro a pretensão defensiva de fls. 315/319. 

Intimem-se. Cumpra-se. Barra do Garças, 23.08.2018 Douglas Bernardes 

Romão Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160152 Nr: 636-54.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tulio Cezar Pereira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Adiel Postal - 

OAB:MT 11.844, Antonio Nunes de Souza Filho - OAB:MT 15.027 A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDA(S) TULIO CEZAR 

PEREIRA SILVA , para que efetue(m), no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 440,83 

(quatrocentos e quarenta reais e oitenta e três centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 308,75 (trezentos e oito reais e setenta e cinco 

centavos), referente à custas, e R$ 132,08 (cento e trinta e dois reais e 

oito centavos), referente a taxa. Fica cientificado de que poderá acessar 

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

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010408-26.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA LICE SAMPAIO SANTANA (ADVOGADO(A))

DAVID LINCOLN DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JOSIAS RIBEIRO DE SOUSA (REQUERIDO)

LINCOLN HEIMAR SAGGIN SOBRINHO (REQUERIDO)

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, as contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001498-95.2018.8.11.0004

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 08/10/2018 Hora: 15:20 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011143-64.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI (ADVOGADO(A))

SILVANDERLEI ANDRE DA SILVA (EXEQUENTE)

SERGIO BARROS ALVES LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL DE FRETES RESENDE LTDA - ME (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 
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intimar a parte Reclamante/Exequente SILVANDERLEI ANDRE DA SILVA, 

por meio de seu Advogado(a) ADVOGADOS DO(A) EXEQUENTE: DIEGO 

MAYOLINO MONTECCHI - MT0012124A, SERGIO BARROS ALVES LIMA - 

MT0016747A, 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: 1001500-65.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAUTO DIVINO GOMES LIMA (REQUERENTE)

CLAUDINO BORTOLANZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI 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 08/10/2018 

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: 1001182-82.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIONETE FERREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - 

MT0021129A, para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 09/10/2018 Hora: 13:00 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010566-81.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ABADIA MARIA DE NEVES (EXEQUENTE)

KLEIVER RODRIGO BUENO DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE VICENTE OLIVEIRA SANTOS DA PAZ (ADVOGADO(A))

VIA VAREJO S/A (EXECUTADO)

FELIPE VELASQUES AMARAL (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogados do(a) EXECUTADO: FELIPE VELASQUES AMARAL - 

MT13598/O, ANDRE VICENTE OLIVEIRA SANTOS DA PAZ - RJ0201080A , 

pagar a quantia de R$ R$ 8.000,00 ( OITO MIL REAIS), sob pena de 

aplicação das multas do artigo 523, do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000523-10.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA (ADVOGADO(A))

RENATO WERIK SILVA SOBRINHO (REQUERENTE)

DANIELLY BARROS DO PRADO (ADVOGADO(A))

EDMAR COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, as contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000550-56.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE MILCIADES ARCE (REQUERENTE)

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, as contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001503-20.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERSON SANTIAGO SANTANA DA SILVA (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 

08/10/2018 Hora: 17:00 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001504-05.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

WEVERSON SANTIAGO SANTANA DA SILVA (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 

15/10/2018 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: 1000423-55.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO (ADVOGADO(A))

RAFAEL BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA (ADVOGADO(A))

EDMAR COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), para 

manifestar-se acerca dos Embargos de Declaração apresentados nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001510-12.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE (ADVOGADO(A))

SANTHIAGO EUSEBIO DUARTE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

UANIA PATRICIA ALVES DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL PIMENTA LTDA - ME (REQUERIDO)

CORAMELLA - COUROS LTDA. - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: SANTHIAGO EUSEBIO DUARTE DOS SANTOS - 

MT13115/O, THIAGO BORGES ANDRADE - MT0018994A , para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 09/10/2018 

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: 8013058-80.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DORZAIDES GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES (ADVOGADO(A))

KLINGER FELIPE DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovida, por meio de seu(sua) advogado(a), para 

manifestar-se acerca dos Embargos de Declaração apresentados nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001511-94.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA KARIELY SOUZA LEMES (REQUERENTE)

SANTHIAGO EUSEBIO DUARTE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

THIAGO BORGES ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: SANTHIAGO EUSEBIO DUARTE DOS SANTOS - 

MT13115/O, THIAGO BORGES ANDRADE - MT0018994A , para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 09/10/2018 

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: 8011892-81.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA (ADVOGADO(A))

KINTHER OSCAR FLECK (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA (ADVOGADO(A))

WESCLEY PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente à 

custas, e R$ 289,60 (duzentos e oitenta e nove reais e sessenta 

centavos), referente a taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o 

site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – JUIZADO 

ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu navegador 

d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000989-67.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HYAGO SANTANA FERREIRA (ADVOGADO(A))

ARCENIR MARIA NUNES DOS SANTOS DE PAULA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. DEFIRO a parte autora os benefícios da gratuidade da justiça. 2. 

Observando que a inicial preenche os requisitos previstos nos art. 319 

usque 320 do CPC, não sendo o caso de aplicabilidade do art. 321 do 

referido diploma legal, a recebo dando continuidade a prestação 

jurisdicional. 3. No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente 

cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4. Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5. No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 
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exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6. Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7. Designe-se 

audiência de conciliação e proceda à citação pessoal de parte requerida - 

na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a 

ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo 

facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, 

art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 8. Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 9. Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 10. Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 11. Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 12. Expeça-se o 

necessário. 13. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002163-48.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BATISTA DAS NEVES (REQUERENTE)

DAYANA EDUARDA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEYLA MARCIA GOMES ROSAL (ADVOGADO(A))

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERIDO)

JOSE FREDERICO FLEURY CURADO BROM (ADVOGADO(A))

ELAINE AYRES BARROS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-91.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLLA PARREIRA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

POLIANA OLIVEIRA SANTOS (ADVOGADO(A))

CORACI CAMILO RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000215-37.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GRIMARA LAYANE REZENDE DE FREITAS (ADVOGADO(A))

VILMA HELENA FERREIRA LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 
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devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000409-37.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA DENISE ALTHAUS THOMAZ (REQUERENTE)

JAIRO GEHM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002129-73.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OLIDE MARIA CHIAVAGATTI FRANCISQUELE (REQUERENTE)

ADALBERTO ALVES DE MATOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

WILLIAM CARMONA MAYA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010374-51.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MARIA SALAMONI (REQUERENTE)

TAYNA MARIA DE SOUSA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes para comparecerem à audiência 

de INSTRUÇÃO designada para o dia Tipo: Instrução Sala: INSTRUÇÃO - 

Juizado Especial de Barra do Garças Data: 21/09/2018 Hora: 07:00 

(horário de Cuiabá/MT), acompanhados das respectivas partes e 

testemunhas, sob pena de revelia e confissão no caso de ausência do 

requerido e contumácia seguida de extinção do processo no caso de 

ausência do requerente, neste caso, sem prejuízo de condenação nas 

custas do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001092-11.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

LEONARDO DA SILVA SANTAREM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito, 

cumprindo a secretaria as exigências legais prévias para liberação, 

estabelecidas pelo provimento CNJ nº 68 de 03 de maio de 2018º, 

enquanto estiver vigente ou no que for alterado. Proceda o imediato 

arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as cautelas 

de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes 

eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, enviando 

oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 11 de Agosto de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001463-38.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA (ADVOGADO(A))

DORACI CORREA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 
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pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 10- Designe-se audiência de 

conciliação e proceda à citação pessoal de parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 11- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 12-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 13-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 15-Expeça-se o 

necessário. 16-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001466-90.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA MARIA MENDONCA FAGUNDES AMARAL (REQUERENTE)

LUCIANO JUSTINO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Prima facie, antes de deliberar quanto ao pedido de tutela provisória, de 

bom alvitre anotar breves ponderações a respeito da possiblidade de 

tutela antecipada em face da Fazenda Pública. A Lei 9.494/1997 ao 

disciplinar sobre a aplicação da tutela provisória contra a Fazenda Pública, 

assim dispôs: “Art. 1° Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 

e 461 do Código de Processo Civil, o disposto nos arts. 5° e seu paragrafo 

único e art. 7° da Lei n° 4.348, de 26 de junho de 1964, e no art. 1° e seu § 

4° da Lei n° 5.21, de 09 de junho de 1966, e nos arts. 1°, 3° e 4° da Lei n° 

8.437, de 30 de junho de 1992.” 2- Ocorre que em datas pretéritas haviam 

discussões no meio jurídico nacional acerca da hipotética possibilidade de 

concessão da mencionada tutela contra a Fazenda Pública, bem como no 

que toca a (in)constitucionalidade do referido artigo, de tal sorte que se 

fez necessário bater as cancelas da Corte Suprema. Assim, o Pretório 

Excelso ao julgar a ação declaratória de constitucionalidade 4 DF, declarou 

constitucional o dispositivo legal, apregoando a possibilidade de aplicação 

das tutelas antecipadas em desfavor da Fazenda Pública. Corroborando, 

trago à baila o informativo 522 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: Em 

conclusão, o Tribunal, por maioria, julgou procedente pedido formulado em 

ação declaratória de constitucionalidade, proposta pelo Presidente da 

República e pelas Mesas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, 

para declarar a constitucionalidade do art. 1º da Lei 9.494/97 ("Aplica-se à 

tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil 

o disposto nos arts. 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei 4.348, de 26 de 

junho de 1964, no art. 1º e seu § 4º da Lei 5.021, de 9 de junho de 1966, e 

nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei 8.437, de 30 de junho de 1992.") - v. 

Informativo 167. Entendeu-se, tendo em vista a jurisprudência do STF no 

sentido da admissibilidade de leis restritivas ao poder geral de cautela do 

juiz, desde que fundadas no critério da razoabilidade, que a referida 

norma não viola o princípio do livre acesso ao Judiciário (CF, art. 5º, 

XXXV). O Min. Menezes Direito, acompanhando o relator, acrescentou aos 

seus fundamentos que a tutela antecipada é criação legal, que poderia ter 

vindo ao mundo jurídico com mais exigências do que veio, ou até mesmo 

poderia ser revogada pelo legislador ordinário. Asseverou que seria uma 

contradição afirmar que o instituto criado pela lei oriunda do poder 

legislativo competente não pudesse ser revogada, substituída ou 

modificada, haja vista que isto estaria na raiz das sociedades 

democráticas, não sendo admissível trocar as competências distribuídas 

pela CF. Considerou que o Supremo tem o dever maior de interpretar a 

Constituição, cabendo-lhe dizer se uma lei votada pelo Parlamento está ou 

não em conformidade com o texto magno, sendo imperativo que, para isso, 

encontre a viabilidade constitucional de assim proceder. Concluiu que, no 

caso, o fato de o Congresso Nacional votar lei, impondo condições para o 

deferimento da tutela antecipada, instituto processual nascido do 

processo legislativo, não cria qualquer limitação ao direito do magistrado 

enquanto manifestação do poder do Estado, presente que as limitações 

guardam consonância com o sistema positivo e fundações de direito 

público, alcançando até mesmo os embargos do devedor julgados 

procedentes, no todo ou em parte, contra a Fazenda Pública, não se 

podendo dizer que tal regra seja inconstitucional. Os Ministros Ricardo 

Lewandowski, Joaquim Barbosa, Ellen Gracie e Gilmar Mendes 

incorporaram aos seus votos os adendos do Min. Menezes Direito. 

Vencido o Min. Marco Aurélio, que, reputando ausente o requisito de 

urgência na medida provisória da qual originou a Lei 9.494/97, julgava o 

pedido improcedente, e declarava a inconstitucionalidade formal do 

dispositivo mencionado, por julgar que o vício na medida provisória 

contaminaria a lei de conversão. ADC 4/DF, rel. orig. Min. Sydney 

Sanches, rel. p/ o acórdão Min. Celso de Mello, 1º.10.2008. (ADC-4) 3- 

Outrossim, em que pese tenha sido declarado constitucional o referido 

disposto legal é vedado ao julgador conceder initio litis, seja em mandado 

de segurança, ou até mesmo em ação cognitiva as mencionadas tutelas 

que se referem: (a) reclassificação ou equiparação de servidores 

públicos; (b) concessão de aumento ou extensão de vantagens 

pecuniárias; (c) outorga ou acréscimo de vencimentos; (d) pagamento de 

vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público ou (e) 

esgotamento, total ou parcial, do objeto da ação, desde que tal ação diga 

respeito, exclusivamente, a qualquer das matérias acima referidas. 4- 

Assim sendo, volvendo-me ao caso em tela e aos argumentos vertidos na 

peça inaugural, tenho que o caso não comporta a antecipação da tutela, 

vez que conforme restou demonstrado acima é expressamente vedada a 

concessão de tutela antecipada que tenha por objeto a reclassificação ou 

equiparação de servidores e a concessão de aumento ou extensão de 

vantagens ou pagamento de qualquer natureza, nos termos do que prevê 

a lei nº 9.494/97. Acerca do tema, aliás, é a pacífica jurisprudência do STJ: 

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL POR 

TEMPO DE SERVIÇO. SEXTA-PARTE. TUTELA ANTECIPADA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA. AUMENTO DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. 1.O 

Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que "a 

antecipação de tutela em desfavor da Fazenda Pública pode ser 

concedida, desde que a situação não esteja inserida nas hipóteses do art. 

1º da Lei n. 9.494/97, que estabelece que não será concedido o 

provimento liminar quando importa em reclassificação ou equiparação de 

servidor público, ou em concessão de aumento de vencimento ou 

extensão de vantagens, o que não é o caso dos autos, em que se 

discutem a alteração da base de cálculo do adicional por tempo de serviço 

denominado "sexta-parte" e pagamento de correspondentes verbas 

atrasadas". (v.g.: REsp 934.138/MT, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 10/11/2009, DJe 04/12/2009) 2. Agravo regimental não 
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provido.(AgRg no REsp 1372714/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 

DJe 24/10/13) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OFENSA AO ART.535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. TUTELA 

ANTECIPADACONTRA AFAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DEMÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 

PREQUESTIONAMENTO PARA FINS DEINTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, 

com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. 

O acórdão embargado entendeu, com apoio na jurisprudência dominante 

do STJ, que a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública é 

possível nas hipóteses em que não incidam as vedações previstas na Lei 

9.494/97, quais sejam demandas sobre reclassificação, equiparação, 

aumento ou extensão de vantagens pecuniárias de servidor público ou 

concessão de pagamento de vencimentos. [...] (EDcl no AgRg no REsp 

944.771?MA, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de21.08.09) 5- Portanto, 

considerando que a pretendida antecipação de tutela possui natureza de 

aumento remuneratório imediato, entendo incabível a concessão dos 

efeitos da tutela nos moldes pleiteados. 6- Ex positis, por entender não 

estarem presentes os requisitos elencados no art. 300 do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, determinando 

sejam as partes intimadas da presente decisão. 7- Verificando que a 

demanda não reclama a realização da audiência prevista no artigo 16 da 

Lei 9.099/1995, aplicável aos Juizados da Fazenda Pública por força do 

disposto no artigo 27 da Lei nº 12.153/2009, em atenção ao enunciado 01 

que a critério do juiz, poderá ser dispensada a audiência de conciliação no 

âmbito do Juizado da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 

(trinta) dias parar apresentar defesa. 8- DETERMINO a citação do 

requerido para apresentação da defesa no prazo de 30 (trinta) dias, 

promovendo a conclusão dos autos para sentença após o transcurso do 

referido lapso temporal, com ou sem a peça de redarguição, observando o 

disposto no artigo 6º da Lei nº 12.153/2009 c/c art. 242, § 3º, do Código 

de Processo Civil, bem como os artigos 246 (§ 1º e §2º), 247 (inciso III) e 

249, todos do mesmo diploma. 9- Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001391-51.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA GOMES DE MORAES (ADVOGADO(A))

GENY EDUARDA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 
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mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- Proceda à citação pessoal de parte requerida - na 

forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a 

ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo 

facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, 

art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14-Expeça-se o 

necessário. 15-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001394-06.2018.8.11.0004
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IDELMA MORAES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FANTINI & CLEMENTE LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela provisória faz-se necessário 

que no caso sub examine esteja presentes os requisitos delineados no 

artigo supramencionado. Na hipótese vertente, embora seja juridicamente 

possível o pedido formulado pela parte requerente, bem como a vasta 

documentação carreada aos autos, a concessão da tutela provisória em 

análise de cognição sumária fere o princípio do devido processo legal, do 

contraditório e da ampla defesa, eis que ocorreria a satisfação da 

pretensão do autor sem oportunizar o direito de defesa à parte contrária, 

descaracterizando a probabilidade do direito e o perigo na demora. De bom 

alvitre consignar que esses princípios foram erigidos à categoria de norma 

fundamental pelo código de processo civil e, portanto, devem ser 

seguidos, posto que os são verdadeiros mandados de otimização, ou seja, 

no momento de decidir o julgador deve aplica-los ao caso concreto 

fazendo um cotejamento entre as disposições fáticas e jurígenas trazidas 

à baila. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 
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ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7. Frente ao 

exposto, por tudo mais que dos autos constam, com fulcro na inteligência 

extraída do art. 300, do CPC, INDEFIRO o pedido da promovente de tutela 

provisória. 8- Proceda à citação pessoal da parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência de 

conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a 

ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo 

facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, 

art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 9- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 10- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 11- Expeça-se o 

necessário. 12- Cumpra-se.
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1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela provisória de urgência 

faz-se necessário que no caso em apreço estejam presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Assim sendo, 

volvendo-me a hipótese vertente, observo que de fato, em especial, pelos 

extratos bancários, que a parte requerida, em tese, reteve ilicitamente 

valores da conta bancária de titularidade do requerente, o que, por si só 

caracteriza a probabilidade do direito. No que tange o requisito do perigo 

de dano, este emerge do fato de que o autor não pode ser privado de 

seus bens por dívida que pretensamente não possui, podendo, inclusive, 

tal conduta da requerida desembocar em danos extrapatrimoniais. No 

tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela 

satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte autora no 

litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo ante que 

se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual indenização 

pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da medida. 3. No que 

toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 
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8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e próprio, sendo fonte 

primária para o intérprete, entretanto deverá ser interpretado em 

consonância com o disposto em nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda 

que de forma subsidiária, as disposições do CPC. Ocorre que o legislador 

ordinário não definiu o momento processual adequado para apreciação da 

inversão probante, competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal 

celeuma até uma manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma 

corrente tende a afirmar que o momento adequado é quando da sentença, 

ao passo que outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de 

instrução. 4. Em que pese os conteúdos díspares das correntes, 

compreendo que aludido instituto tem o seu momento de concretização 

influenciado pelo rito processual do processo, sendo que nos 

procedimentos ordinários o ideal é quando do saneamento do feito, por se 

tratar mais de uma regra de instrução, conforme previsto no artigo 357, III, 

do CPC, combinado com o disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, 

sendo de bom alvitre destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 

a jurisprdudência se manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS 

DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. 

DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de 

divergência pressupõe a existência de divergência de entendimentos 

entre Turmas do STJ a respeito da mesma questão de direito federal. 

Tratando-se de divergência a propósito de regra de direito processual 

(inversão do ônus da prova) não se exige que os fatos em causa no 

acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, mas apenas que 

divirjam as Turmas a propósito da interpretação do dispositivo de lei 

federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido 

considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do 

CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo 

legal como regra de instrução. Divergência configurada. 3. A regra de 

imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por 

pressuposto a identificação do responsável pelo produto defeituoso 

(fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do autor da ação, 

o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo ser identificado 

o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, 

art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto 

fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto 

defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou 

omissão do réu e o dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito 

da identidade do responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 

6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a decisão judicial que a 

determinar ser proferida "preferencialmente na fase de saneamento do 

processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia 

inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 

2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência a que se dá 

provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, 

SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5. No que 

diz respeito aos processos em que inexiste a fase de saneamento, a 

semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto 

deve ser manejado quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas 

hipóteses a regra da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as 

provas já produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor 

caso saiba previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o 

que desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem 

contribuir ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas 

que se prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que 

as regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido?. (REsp 1125621/MG ? RECURSO 

ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 ? Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6. Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7. Face ao exposto e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo a TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA para que a parte requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, 

ESTORNE a quantia de R$ 309,00 (trezentos e nove reais) indevidamente 

bloqueada da conta bancária do requerente, sob pena de incorrer em 

multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais), sem prejuízo de a multa ser 

majorada em caso de necessidade. 8. Proceda à citação pessoal da parte 

requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 9. Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 10.Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 11.Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 12.Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 13.Expeça-se o 

necessário. 14.Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001313-57.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIR PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

AURELIO TEIXEIRA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 
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batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela provisória faz-se necessário 

que no caso sub examine esteja presentes os requisitos delineados no 

artigo supramencionado. No caso concreto, em que pese a parte autora 

tenha alegado que vendeu o mencionado bem móvel, não há nos autos 

nenhuma prova robusta que sustente o alegado, nem mesmo que houve a 

dita tradição, havendo somente documentos indicando que o réu é 

devedor de créditos tributários. Por outro lado, em conformidade com o art. 

134 do Código de Trânsito Brasileiro, caberia ao vendedor, ora requerente, 

no prazo de 30 (trinta) dias, comunicar aos órgãos competentes sobre a 

referida venda, sob pena de ser responsabilizado solidariamente pelas 

penalidades administrativas até a comunicação da venda, eis porque, 

INDEFIRO o pedido de tutela provisória, porquanto não restou demonstrada 

a probabilidade do direito. 3. De bom alvitre registar que nesta seara 

processual não se faz um julgamento de mérito da celeuma, mas apenas e 

tão somente uma análise dos requisitos ensejadores para a concessão ou 

não da tutela provisória. 4. A demanda não reclama a realização da 

audiência prevista no artigo 16 da Lei 9.099/1995, aplicável aos Juizados 

da Fazenda Pública por força do disposto no artigo 27 da Lei nº 

12.153/2009. Não bastasse isto, a presente comarca não conta com 

representante da Procuradoria do Estado de Mato Grosso, de tal sorte que 

o aprazamento da referida audiência com o rigor literal da lei, redundaria 

em flagrante prejuízo ao erário, diante de um quadro fático até então 

inviabilizador da sua aplicação. Por tais razões no Estado de Mato Grosso 

e adstrito aos Juizados da Fazenda Pública vige o enunciado 01 que 

contém a seguinte diretriz: “A critério do juiz, poderá ser dispensada a 

audiência de conciliação no âmbito do Juizado da Fazenda Pública, desde 

que fixe o prazo de 30 (trinta) dias parar apresentar defesa” (XIII 

ENCONTRO CUIABÁ). 5. Deste modo, determino que seja as partes 

requeridas citadas para apresentarem defesa no prazo de 30 (trinta) dias, 

promovendo a conclusão dos autos para sentença após o transcurso do 

referido lapso temporal, com ou sem a peça de redarguição. 6. Cite-se a 

parte requerida observando o disposto no artigo 6º da Lei nº 12.153/2009 

c/c art. 242, § 3º, do Código de Processo Civil, bem como os artigos 246 (§ 

1º e §2º), 247 (inciso III) e 249, todos do mesmo diploma. 7. Expeça-se o 

necessário. 8. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001413-12.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR MENDES DE AGUIAR SILVA (REQUERENTE)

LAIS DAIANE MAGALHAES PERES (ADVOGADO(A))

ISIS DANIELLE MAGALHAES VILELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 
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comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 10- Designe-se audiência de 

conciliação e proceda à citação pessoal de parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 11- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 12-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 13-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 15-Expeça-se o 

necessário. 16-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001425-26.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CRISTIANO DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 
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lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 10- Designe-se audiência de 

conciliação e proceda à citação pessoal de parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 11- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 12-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 13-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 
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antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 15-Expeça-se o 

necessário. 16-Cumpra-se.
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1. De saída, conveniente ponderar que não há nos autos certidão que 

demonstre a pretensa negativação indevida realizada pela parte requerida, 

eis porque INDEFIRO a tutela provisória de urgência. 2. Em continuidade à 

marcha processual, observando que a inicial preenche os requisitos 

previstos nos art. 319 usque 320 do CPC, não sendo o caso de 

aplicabilidade do art. 321 do referido diploma legal, a recebo dando 

continuidade a prestação jurisdicional. 3. No que toca à inversão do ônus 

da prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em 

um sistema autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, 

entretanto deverá ser interpretado em consonância com o disposto em 

nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as 

disposições do CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o 

momento processual adequado para apreciação da inversão probante, 

competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma 

manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a 

afirmar que o momento adequado é quando da sentença, ao passo que 

outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4. Em 

que pese os conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido 

instituto tem o seu momento de concretização influenciado pelo rito 

processual do processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal 

é quando do saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de 

instrução, conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o 

disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre 

destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se 

manifestava neste sentido, por todos “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA 

CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe 

a existência de divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a 

respeito da mesma questão de direito federal. Tratando-se de divergência 

a propósito de regra de direito processual (inversão do ônus da prova) 

não se exige que os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma 

sejam semelhantes, mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da 

interpretação do dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. 

Hipótese em que o acórdão recorrido considera a inversão do ônus da 

prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o 

acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo legal como regra de 

instrução. Divergência configurada. 3. A regra de imputação do ônus da 

prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por pressuposto a identificação 

do responsável pelo produto defeituoso (fabricante, produtor, construtor e 

importador), encargo do autor da ação, o que não se verificou no caso em 

exame. 4. Não podendo ser identificado o fabricante, estende-se a 

responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, art. 13). Tendo o 

consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto fabricante, sem 

comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto defeituoso, ou 

seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou omissão do réu e o 

dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito da identidade do 

responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, 

regra de instrução, devendo a decisão judicial que a determinar ser 

proferida "preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo 

menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o 

encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 

21.9.2011).” 5. Embargos de divergência a que se dá provimento. (ERESP 

422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ 

ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, 

JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5. No que diz respeito aos 

processos em que inexiste a fase de saneamento, a semelhança do que 

ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto deve ser manejado 

quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra 

da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as provas já 

produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor caso saiba 

previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o que 

desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem contribuir 

ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas que se 

prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que as 

regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido?. (REsp 1125621/MG ? RECURSO 

ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 ? Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6. Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7. Designe-se audiência de conciliação e 

proceda à citação pessoal de parte requerida - na forma preconizada pelo 

art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência (LJESP, art. 18, § 

1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 8. Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 9. Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 10. Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 11. Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 12. Expeça-se o 

necessário. 13. Cumpra-se.
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1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela provisória faz-se necessário 

que no caso sub examine esteja presentes os requisitos delineados no 

artigo supramencionado. Na hipótese vertente, embora seja juridicamente 

possível o pedido formulado pela parte requerente, bem como a vasta 

documentação carreada aos autos, a concessão da tutela provisória em 

análise de cognição sumária fere o princípio do devido processo legal, do 

contraditório e da ampla defesa, eis que ocorreria a satisfação da 

pretensão do autor sem oportunizar o direito de defesa à parte contrária, 

descaracterizando a probabilidade do direito e o perigo na demora. De bom 

alvitre consignar que esses princípios foram erigidos à categoria de norma 

fundamental pelo código de processo civil e, portanto, devem ser 

seguidos, posto que os são verdadeiros mandados de otimização, ou seja, 

no momento de decidir o julgador deve aplica-los ao caso concreto 

fazendo um cotejamento entre as disposições fáticas e jurígenas trazidas 

à baila. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 
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deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7. Frente ao 

exposto, por tudo mais que dos autos constam, com fulcro na inteligência 

extraída do art. 300, do CPC, INDEFIRO o pedido do promovente de tutela 

provisória. 8- Proceda à citação pessoal da parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência de 

conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a 

ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo 

facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, 

art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 9- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 10- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 11- Expeça-se o 

necessário. 12- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000972-31.2018.8.11.0004
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ERIN LEONEL VILELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela provisória faz-se necessário 

que no caso sub examine esteja presentes os requisitos delineados no 

artigo supramencionado. Na hipótese vertente, embora seja juridicamente 

possível o pedido formulado pela parte requerente, bem como a vasta 

documentação carreada aos autos, a concessão da tutela provisória em 

análise de cognição sumária fere o princípio do devido processo legal, do 

contraditório e da ampla defesa, eis que ocorreria a satisfação da 

pretensão do autor sem oportunizar o direito de defesa à parte contrária, 

descaracterizando a probabilidade do direito e o perigo na demora. De bom 

alvitre consignar que esses princípios foram erigidos à categoria de norma 

fundamental pelo código de processo civil e, portanto, devem ser 

seguidos, posto que os são verdadeiros mandados de otimização, ou seja, 

no momento de decidir o julgador deve aplica-los ao caso concreto 

fazendo um cotejamento entre as disposições fáticas e jurígenas trazidas 

à baila. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 
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possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7. Frente ao 

exposto, por tudo mais que dos autos constam, com fulcro na inteligência 

extraída do art. 300, do CPC, INDEFIRO o pedido do promovente de tutela 

provisória. 8- Proceda à citação pessoal da parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência de 

conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a 

ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo 

facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, 

art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 9- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 10- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 11- Expeça-se o 

necessário. 12- Cumpra-se.
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1. Muito embora tenha a parte autora invocado dispositivo do CPC/73, vejo 

por bem, notadamente pelos princípios basilares da Lei 9.099/1995, 

analisar a tutela provisória de urgência. A tutela antecipada só é permitida 

no âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 
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a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- Proceda à citação pessoal de parte requerida - na 

forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a 

ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo 

facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, 

art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14-Expeça-se o 

necessário. 15-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-16 INCIDENTES

Processo Número: 1001436-55.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELISIO DE ASSIS (EXCEPTO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO NEVES JUNIOR (EXCIPIENTE)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no âmbito desta 

justiça especializada em casos excepcionais, portanto, embora a regra 

seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em sede dos 

Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a necessidade de 

provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como deveras cuida o 

caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente possível o 

cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a batuta do 

Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em torno da 

viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso em apreço estejam presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Com efeito, o art. 1.226 

c/c art. 1.267 e seguintes do Código Civil, prevê que os bens móveis se 

transmitem com a tradição, ou seja, se o bem móvel está na posse da 

requerida, presume-se que a ela pertencem, de forma que a prova da 

propriedade, se torna relativa. Logo, seria ônus da parte demandante 

demonstrar de forma robusta ser a legítima possuidora do bem, para que 

caísse por terra a mencionada presunção e assim lograr, êxito na 

restituição da motocicleta, descaracterizando a probabilidade do direito e o 

perigo de dano. Aliás, conveniente ponderar que o recibo juntado nos 

autos foi assinado no ano de 2013, ou seja, há mais de 05 (cinco) anos, 

demonstrando ainda mais a ausência dos requisitos para a concessão da 

tutela. 3. Face ao exposto e com arrimo no art. 300, do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO o pedido do promovente, de tutela provisória, 

tendo em vista que a parte autora não apresentou conteúdo probatório 

para evidenciar o periculum in mora e o fumus boni juris em conjectura 

alguma. 4. Proceda à citação pessoal da parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência de 

conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a 

ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo 

facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, 

art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 
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correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 5. Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 6.Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 7.Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 8.Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 9.Expeça-se o 

necessário. 10.Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001438-25.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SALDANHA FARIAS (ADVOGADO(A))

FABIANA APARECIDA CORTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. A tutela antecipada só é permitida no âmbito desta justiça especializada 

em casos excepcionais, portanto, embora a regra seja não se permitir a 

aplicação da tutela antecipatória em sede dos Juizados, salvo nas 

situações onde esteja flagrante a necessidade de provimento imediato a 

fim de salvaguardar direitos, como deveras cuida o caso em tela, 

cumprindo assinalar, que é perfeitamente possível o cabimento da medida 

rogada no caso subjacente perante a batuta do Juizado Especial Cível. 

Tecida este simplória ponderação em torno da viabilidade do pedido de 

tutela satisfativa, calha analisar se estão presentes os requisitos 

autorizativos para a concessão da mesma no que concerne à hipótese 

sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto Processual Civil disciplina 

que: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de 

urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória 

idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, 

podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Observa-se que para 

a concessão in limine litis da tutela provisória de urgência faz-se 

necessário que no caso sub examine esteja presentes os requisitos 

delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange à 

probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a jurisprudência 

tem se manifestado na desnecessidade das partes produzirem a dita 

prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria crível exigir da parte 

autora prova, notadamente por se tratar de relação consumerista. No que 

tange o requisito do perigo de dano, este emerge circunstanciadamente 

pelo simples fato de que há na presente rusga elementos que evidenciam 

que houve a inscrição e manutenção indevida pela ré do nome do 

demandante nos órgãos de restrições ao crédito, causando gravames de 

ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora exsurge no pleito ao 

demonstrar a extrema urgência acerca de um provimento jurisdicional a 

reclamante acerca de seu direito que já foi lesado e ainda permanece em 

constante ameaça de sofrer constrangimentos, em decorrência da 

pretensa prática indevida do requerido, que nesta conjectura criará mais 

embaraços, cabendo destacar que a delonga na entrega da medida 

postulada poderá acarretar segundo dito alhures, prejuízos de ordem 

financeira àquele. No que se refere ao fumus boni juris, este pode ser 

inferido, em tese, pelo direito já lesado do Requerente por conta da 

conduta do requerido, consoante explanação na vestibular. No tocante ao 

requisito da reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, 

porquanto numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida 

poderá se reverter faticamente ao status a quo ante que se encontrava na 

demanda, além de ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que 

vier a suportar com a aplicação da medida. 3- No que toca à inversão do 

ônus da prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 

constitui-se em um sistema autônomo e próprio, sendo fonte primária para 

o intérprete, entretanto deverá ser interpretado em consonância com o 

disposto em nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda que de forma 

subsidiária, as disposições do CPC. Ocorre que o legislador ordinário não 

definiu o momento processual adequado para apreciação da inversão 

probante, competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até 

uma manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente 

tende a afirmar que o momento adequado é quando da sentença, ao 

passo que outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de 

instrução. 4- Em que pese os conteúdos díspares das correntes, 

compreendo que aludido instituto tem o seu momento de concretização 

influenciado pelo rito processual do processo, sendo que nos 

procedimentos ordinários o ideal é quando do saneamento do feito, por se 

tratar mais de uma regra de instrução, conforme previsto no artigo 357, III, 

do CPC, combinado com o disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, 

sendo de bom alvitre destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 

a jurisprudência se manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. 

DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de 

divergência pressupõe a existência de divergência de entendimentos 

entre Turmas do STJ a respeito da mesma questão de direito federal. 

Tratando-se de divergência a propósito de regra de direito processual 

(inversão do ônus da prova) não se exige que os fatos em causa no 

acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, mas apenas que 

divirjam as Turmas a propósito da interpretação do dispositivo de lei 

federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido 

considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do 

CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo 

legal como regra de instrução. Divergência configurada. 3. A regra de 

imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por 

pressuposto a identificação do responsável pelo produto defeituoso 

(fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do autor da ação, 

o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo ser identificado 

o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, 

art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto 

fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto 

defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou 

omissão do réu e o dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito 

da identidade do responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 

6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a decisão judicial que a 

determinar ser proferida "preferencialmente na fase de saneamento do 

processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia 

inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 

2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência a que se dá 

provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, 

SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5- No que 

diz respeito aos processos em que inexiste a fase de saneamento, a 

semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto 

deve ser manejado quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas 

hipóteses a regra da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as 

provas já produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor 

caso saiba previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o 

que desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem 

contribuir ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas 

que se prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que 

as regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 
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do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido?. (REsp 1125621/MG ? RECURSO 

ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 ? Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Face ao exposto e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido de excluir 

incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida restringe-se às 

dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- Visando o 

resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao SPC e 

SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- Proceda à citação pessoal de parte requerida - na 

forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a 

ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo 

facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, 

art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14-Expeça-se o 

necessário. 15-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001439-10.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS (ADVOGADO(A))

MAURICIO SOARES LUCAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela provisória faz-se necessário 

que no caso sub examine esteja presentes os requisitos delineados no 

artigo supramencionado. Na hipótese vertente, embora juridicamente 

possível o pedido formulado pela parte autora, a concessão da tutela 

provisória em análise de cognição sumária fere o princípio do devido 

processo legal, do contraditório e da ampla defesa, eis que ocorreria a 

satisfação da pretensão do autor sem oportunizar o direito de defesa à 

parte contrária, descaracterizando a probabilidade do direito e o perigo na 

demora. Com efeito, em consulta o sítio do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, verifiquei que a denúncia relativa ao pretenso crime 

outrora perpetrado pelo aqui autor foi recebida, de tal sorte que, por si só 

afasta os requisitos exigidos para a concessão da tutela provisória de 

urgência. Vale dizer que nesta sede processual não se realiza um 

julgamento antecipado do mérito, tão somente a análise dos requisitos 

previstos no art. 300, do CPC. 3- Frente ao exposto, INDEFIRO o pedido do 

promovente de tutela provisória, tendo em vista que dos documentos 

carreados aos autos não ficou evidenciado a probabilidade do direito e o 

perigo na demora. 4- A demanda não reclama a realização da audiência 

prevista no artigo 16 da Lei 9.099/1995, aplicável aos Juizados da 

Fazenda Pública por força do disposto no artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. 

Não bastasse isto, a presente comarca não conta com representante da 

Procuradoria do Estado de Mato Grosso, de tal sorte que o aprazamento 

da referida audiência com o rigor literal da lei, redundaria em flagrante 

prejuízo ao erário, diante de um quadro fático até então inviabilizador da 

sua aplicação. Por tais razões no Estado de Mato Grosso e adstrito aos 

Juizados da Fazenda Pública vige o enunciado 01 que contém a seguinte 

diretriz: A critério do juiz, poderá ser dispensada a audiência de 

conciliação no âmbito do Juizado da Fazenda Pública, desde que fixe o 

prazo de 30 (trinta) dias parar apresentar defesa. (XIII ENCONTRO 

CUIABÁ). 5- Deste modo, determino seja a parte requerida citada para 

apresentar defesa no prazo de 30 (trinta) dias, promovendo a conclusão 

dos autos para sentença após o transcurso do referido lapso temporal, 

com ou sem a peça de redarguição. 6- Cite-se a parte requerida 

observando o disposto no artigo 6º da Lei nº 12.153/2009 c/c art. 242, § 

3º, do Código de Processo Civil, bem como os artigos 246 (§ 1º e §2º), 

247 (inciso III) e 249, todos do mesmo diploma. 7- Expeça-se o necessário. 

8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001440-92.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO ALVES DE MATOS (ADVOGADO(A))

FLORENE APARECIDA DE MELO GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 
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torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela provisória de urgência 

faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures invocado. Deste modo, no que 

tange à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve o protesto do nome do demandante 

junto ao cartório, notadamente pela certidão de protesto coligida aos 

autos, causando gravames de ordem pessoal e moral a esta. O perigo da 

demora exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido para que a requerida proceda, no prazo de 15 (quinze) dias, com a 

exclusão do protesto em nome da autora, sendo de bom alvitre registrar 
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que a medida restringe-se às dívidas espelhada na presente rusga com a 

requerida. 8- Visando o resultado prático da tutela, ORDENO expedição de 

ofício ao Cartório do 2º Ofício desta Comarca de Barra do Garças-MT, 

para que promovam a exclusão em comento, fixando multa inibitória, no 

valor de R$ 200,00 (duzentos reais) reais, por cada dia de atraso na 

retirada do nome da requerente junto aos seus cadastros, concedendo o 

prazo de 15 (quinze) dias para sua concretização, sem prejuízo da multa 

ser majorada em caso de necessidade. 9- Proceda à citação pessoal de 

parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que 

poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da 

LJESP, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, 

art. 31), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (LJESP, art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, 

art. 23). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. 10- Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 11-Se frustrada a citação por 

correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em 

apreço. 12-Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13-Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se 

possível no prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada 

(aplicação, por analogia, do art. 334 do CPC), consignando em seu bojo 

nossas homenagens. 14-Expeça-se o necessário. 15-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001441-77.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER DA SILVA SANTOS 92889417115 (REQUERENTE)

WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESMERALDA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 
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alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 10- Designe-se audiência de 

conciliação e proceda à citação pessoal de parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 11- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 12-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 13-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 15-Expeça-se o 

necessário. 16-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001443-47.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM (ADVOGADO(A))

KARINE MEDEIROS ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 
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ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 10- Designe-se audiência de 

conciliação e proceda à citação pessoal de parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 11- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 12-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 13-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 15-Expeça-se o 

necessário. 16-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000522-88.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIA CARVALHO ASSIS (ADVOGADO(A))

RAIMUNDO GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATALIBIO KLEIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032628/8/2018 Página 56 de 504



presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 
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Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 10- Designe-se audiência de 

conciliação e proceda à citação pessoal de parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 11- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 12-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 13-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 15-Expeça-se o 

necessário. 16-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000264-78.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA ESCOBAR (ADVOGADO(A))

EDVALDO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELIZ MARIA ARANTES DA SILVA BORGES (ADVOGADO(A))

LUCAS ARANTES PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

BARBARA GRECIA RODRIGUES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

NORMA ALVES DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 
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permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 10- Designe-se audiência de 

conciliação e proceda à citação pessoal de parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 11- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 12-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 13-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 15-Expeça-se o 

necessário. 16-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000583-80.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

NIVALDO MACIEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 
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adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 10- Designe-se audiência de 

conciliação e proceda à citação pessoal de parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 11- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 12-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 13-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 15-Expeça-se o 

necessário. 16-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001468-60.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOLZAN (ADVOGADO(A))

ANDRYHA MENEZES BALBINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 
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deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. No caso vertente, 

verifica-se que há indícios que a parte autora está na iminência de ter seu 

nome negativado indevidamente junto aos órgãos de proteção, conforme 

se infere dos documentos anexados na proêmial, requerendo para tanto a 

tutela provisória com o escopo de impedir que o seu nome seja restrito. 

Com efeito, compreendo que da análise dos autos, razão assiste a parte 

promovente, notadamente pelo simples fato de que uma das premissas da 

tutela provisória é coibir a ocorrência de uma lesão ao eventual direito das 

partes. Sobre tal tutela nos ensina Fredie Didier Jr: “A tutela inibitória é 

aquela que tem por fim evitar a ocorrência de um ato contrário ao direito ou 

impedir sua continuação.” (in Código de Processo Civil. Vol. 2. Ed. Jus 

PODVM, 2016, p.611) 3. Sendo assim, no que tange à probabilidade do 

direito, esta não se faz necessária, pois a jurisprudência tem se 

manifestado na desnecessidade das partes produzirem a dita prova 

negativa, ou seja, no caso vertente não seria crível exigir da autora prova, 

notadamente por se tratar de relação consumerista. No que tange o 

requisito do perigo de dano, este emerge circunstanciadamente pelo 

simples fato de que há na presente rusga elementos que evidenciam que 

houve a inscrição e manutenção indevida pela ré do nome da demandante 

nos órgãos de restrições ao crédito, causando gravames de ordem 

pessoal e moral a esta. O perigo da demora exsurge no pleito ao 

demonstrar a extrema urgência acerca de um provimento jurisdicional a 

reclamante acerca de seu direito que já foi lesado e ainda permanece em 

constante ameaça de sofrer constrangimentos, em decorrência da 

pretensa prática indevida do requerido, que nesta conjectura criará mais 

embaraços, cabendo destacar que a delonga na entrega da medida 

postulada poderá acarretar segundo dito alhures, prejuízos de ordem 

financeira àquela. No que se refere ao fumus boni juris, este pode ser 

inferido, em tese, pelo direito já lesado da Requerente por conta da 

conduta do requerido, consoante explanação na vestibular. No tocante ao 

requisito da reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, 

porquanto numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida 

poderá se reverter faticamente ao status a quo ante que se encontrava na 

demanda, além de ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que 

vier a suportar com a aplicação da medida. 4. No que toca à inversão do 

ônus da prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 

constitui-se em um sistema autônomo e próprio, sendo fonte primária para 

o intérprete, entretanto deverá ser interpretado em consonância com o 

disposto em nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda que de forma 

subsidiária, as disposições do CPC. Ocorre que o legislador ordinário não 

definiu o momento processual adequado para apreciação da inversão 

probante, competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até 

uma manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente 

tende a afirmar que o momento adequado é quando da sentença, ao 

passo que outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de 

instrução. 5. Em que pese os conteúdos díspares das correntes, 

compreendo que aludido instituto tem o seu momento de concretização 

influenciado pelo rito processual do processo, sendo que nos 

procedimentos ordinários o ideal é quando do saneamento do feito, por se 

tratar mais de uma regra de instrução, conforme previsto no artigo 357, III, 

do CPC, combinado com o disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, 

sendo de bom alvitre destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 

a jurisprudência se manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. 

DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de 

divergência pressupõe a existência de divergência de entendimentos 

entre Turmas do STJ a respeito da mesma questão de direito federal. 

Tratando-se de divergência a propósito de regra de direito processual 

(inversão do ônus da prova) não se exige que os fatos em causa no 

acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, mas apenas que 

divirjam as Turmas a propósito da interpretação do dispositivo de lei 

federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido 

considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do 

CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo 

legal como regra de instrução. Divergência configurada. 3. A regra de 

imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por 

pressuposto a identificação do responsável pelo produto defeituoso 

(fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do autor da ação, 

o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo ser identificado 

o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, 

art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto 

fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto 

defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou 

omissão do réu e o dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito 

da identidade do responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 

6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a decisão judicial que a 

determinar ser proferida "preferencialmente na fase de saneamento do 

processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia 

inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 

2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência a que se dá 

provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, 

SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 6. No que 

diz respeito aos processos em que inexiste a fase de saneamento, a 

semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto 

deve ser manejado quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas 

hipóteses a regra da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as 

provas já produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor 

caso saiba previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o 

que desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem 

contribuir ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas 

que se prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que 

as regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 
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especial conhecido e improvido?. (REsp 1125621/MG ? RECURSO 

ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 ? Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 7. Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 8. Face ao exposto e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido para que a 

requerida ABSTENHA-SE de incluir o nome da parte demandante junto aos 

órgãos de proteção ao crédito, sob pena de incorrer em multa diária no 

valor de R$ 200,00 (duzentos reais), sem prejuízo de a multa ser majorada 

em caso de necessidade, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 9. 

DEFIRO a promovente os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar ser a parte requerente, pessoa física 

hipossuficiente. 10. Proceda à citação pessoal da parte requerida - na 

forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que 

poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da 

LJESP, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, 

art. 31), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (LJESP, art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, 

art. 23). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. 11. Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 12. Se frustrada a citação por 

correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em 

apreço. 13. Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14. Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se 

possível no prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada 

(aplicação, por analogia, do art. 334 do CPC), consignando em seu bojo 

nossas homenagens. 15. Expeça-se o necessário. 16. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001415-16.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS MOREIRA (REQUERENTE)

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000183-32.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO AILTON DA CUNHA (ADVOGADO(A))

ALADIM DOS SANTOS CAMILO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-91.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BONFIM DE SOUSA (REQUERENTE)

CLAUDINO BORTOLANZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001929-66.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO LEITE DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

RUTH GONCALVES SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERIDO)

JOSE FREDERICO FLEURY CURADO BROM (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo, tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Intime-se a parte recorrida para que se manifeste no prazo 

de de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado o prazo para a juntada das 

contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso. 3- Cumpra-se.

Sentença
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001422-71.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA ALDRIGUES CANDIDO (ADVOGADO(A))

WEDER DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

É sabido e consabido por todos que as demandas contra INSS são da 

competência da Justiça Federal, de tal sorte que a interposição da 

demanda neste juizado cuida-se de erro grosseiro e atecnia sua 

propositura perante à Justiça Estadual. Deste modo é desnecessária 

qualquer fundamentação aprofundada para lançar decisão abortando o 

intento da parte autora. Assim sendo, com espeque na inteligência do 

artigo 51 da Lei 9.099/1995, INDEFIRO a inicial, declarando extinto o 

processo sem julgamento do seu mérito. P.R.I.C.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004788-15.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SULENE SOUZA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MAIRA DE SOUZA NASCIMENTO (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: 

1004788-15.2018.8.11.0006 REQUERENTE: SULENE SOUZA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: ANA MAIRA DE SOUZA NASCIMENTO Vistos 

etc. Compulsando detidamente aos autos, verifica-se que o atestado 

médico apresentado não permite a leitura adequada do estado de saúde 

da interditanda. Dessa maneira, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a exordial para acostar aos autos atestado 

médico legível, sob pena de indeferimento desta e/ou cancelamento da 

distribuição, consoante estabelece o art. 321 c/c art. 290, ambos do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo e devidamente certificado, à 

conclusão. Cumpra-se. Cáceres, 27 de agosto de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004897-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA (ADVOGADO(A))

CARLOS HENRIQUE BATISTA FLORES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JANE MARIA BATISTA (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: 

1004897-29.2018.8.11.0006 REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE BATISTA 

FLORES INVENTARIADO: JANE MARIA BATISTA Vistos etc. Verifica-se 

que a parte autora deu à causa o valor de R$ 1.000,00, entretanto, consta 

dos autos que a “de cujus” deixara 01 (um) imóvel, logo, resta claro que o 

valor atribuído à causa não está em consonância com o proveito 

econômico pretendido. Diante do exposto, intime-se a parte autora, via 

advogado constituído, para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial para 

correção do valor atribuído a causa e acostar aos autos o comprovante 

do recolhimento das custas judiciárias, sob pena de indeferimento desta 

e/ou cancelamento da distribuição, consoante estabelece o art. 321 c/c 

art. 290, ambos do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo e 

devidamente certificado, à conclusão. Cumpra-se. Cáceres, 27 de agosto 

de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004863-54.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DA CRUZ ZATTAR (REQUERENTE)

RENATO CESAR MARTINS CUNHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ALBERTO DA SILVA ZATTAR (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1004863-54.2018.8.11.0006 REQUERENTE: MARLENE DA CRUZ ZATTAR 

INVENTARIADO: LUIZ ALBERTO DA SILVA ZATTAR 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. Nomeio como inventariante a requerente, que prestará 

compromisso em cinco (05) dias, e declarações, com valor dos bens e 

plano de partilha, em 20 (vinte) dias subsequentes (CPC, art. 620). Caso 

necessário, intime-se, após, a Fazenda Pública da localização do imóvel 

(CPC, art. 626), para que se manifeste sobre os valores da avaliação dada 

pela Inventariante, podendo, se dela discordar, juntar prova de cadastro, 

em 15 (quinze) dias (art. 629, CPC), ou atribuir diretamente novos valores, 

que poderão ser aceitos pelos interessados (art. 634, CPC), para o que 

devem ser manifestar expressamente. Citem-se os herdeiros, para 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhando-se cópia das 

primeiras declarações (art. 627, do CPC). Havendo concordância, quanto 

às primeiras declarações e quanto aos valores nela atribuídos para fins de 

avaliações para partilha e/ou recolhimento de ITCD, venham imediatamente 

as últimas declarações, já com comprovação do recolhimento dos 

Impostos Estaduais, certidões negativas de débitos fiscais expedidas 

pelas Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal em nome do 

inventariado e esboço de partilha final. Havendo interesse de incapazes 

no feito, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Cumpra-se. Cáceres, 27 de 

agosto de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004855-77.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO ZANINELO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ZILDA MARIA ZANINELO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

GUSTAVO ZANINELO OLIVEIRA (REQUERENTE)

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON ROBERTO DE OLIVEIRA (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: 

1004855-77.2018.8.11.0006 REQUERENTE: ZILDA MARIA ZANINELO DE 

OLIVEIRA, RENATO ZANINELO DE OLIVEIRA, GUSTAVO ZANINELO 

OLIVEIRA REQUERIDO: EDSON ROBERTO DE OLIVEIRA Vistos etc. Defiro 

os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, 

observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de 

Processo Civil. Inicialmente, depreendem-se das informações prestadas 

pelos requerentes na exordial, que todos os herdeiros são maiores e 

capazes. Desta forma, no caso em comento tenho que pode ser adotado o 

chamado arrolamento sumário, previsto no artigo 664 do Código de 

Processo Civil, em face das afirmações narradas na inicial, tendo em vista 

que é uma forma abreviada de inventário e partilha no caso de 

concordância de todos os herdeiros, desde que maiores e capazes, e que 

o valor dos bens do espólio seja igual ou inferior a 1.000 salários mínimos. 

Entretanto, observo que para que seja adotado o arrolamento sumário, 

segundo o disposto no artigo 660 do Código de Processo Civil, constará 

dos autos, o valor dos bens do espólio, para fins de partilha e a oferta da 

partilha amigável, para que se torne possível a sua homologação de plano, 

nos termos do artigo 659 do CPC, comprovando-se de imediato a quitação 

dos tributos relativos aos bens do espólio e suas rendas, juntando-se aos 

autos certidões negativas referentes aos imóveis, nas 03 (três) esferas. 
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Sem prejuízo da apresentação dos documentos acima mencionados, 

desde já nomeio como inventariante o Sr. Renato Zaninelo de Oliveira, 

procedendo-se com a assinatura no termo. Diante do exposto, intime-se o 

inventariante para cumprimento das disposições dos artigos 660 e 

seguintes do CPC, juntando aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de extinção do feito, os seguintes documentos: a) a Guia 

comprovando o recolhimento do ITCD ou isenção em face do espólio, com 

base na GIA-ITCD (Guia de informação de Apuração do Imposto de causa 

mortis e doação), expedida pela Fazenda Pública Estadual; b) certidões 

negativas de débitos fiscais, atualizadas, expedidas pelas Fazendas 

Públicas Estadual e Municipal em nome do “de cujus”. Intime-se a Fazenda 

Pública Estadual para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias. 

Decorrido os prazos e devidamente certificado, à conclusão para 

homologação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cáceres, 27 de 

agosto de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002146-40.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ABELINO FRANCISCO ROSA (REQUERENTE)

POLYANA DE CARVALHO ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

POLICENA DE CARVALHO (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: 

1002146-40.2016.8.11.0006 REQUERENTE: ABELINO FRANCISCO ROSA, 

POLYANA DE CARVALHO ROSA INVENTARIADO: POLICENA DE 

CARVALHO Vistos etc. Trata-se de Ação de Inventário sob o Rito de 

Arrolamento Sumário dos bens deixados pelo falecimento de Policena de 

Carvalho, sendo nomeado inventariante o Sr. Abelino Francisco Rosa. 

Foram apresentadas as primeiras declarações (ID 3243222) e plano de 

partilha (ID 10972122). Guia de informação e apuração do imposto sobre 

transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos - GIA 

ITCD (ID 6717755), e comprovante de recolhimento (ID 10972122). 

Certidões negativas de tributos relativos aos bens do espólio, referentes 

às Fazendas Municipal, Estadual e Federal (ID 3243264). 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 

10972122), relativa aos bens deixados pelo falecimento de Policena de 

Carvalho, 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 e carta de adjudicação. Intimem-se. Em 

seguida, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se. Cáceres, 27 de agosto de 2018. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000297-33.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA (ADVOGADO(A))

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DE ALENCAR (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Processo aguardando retorno das correspondências retro 

expedidas. Após retorno das informações impulsionar os autos com a 

finalidade de que a parte autora manifeste e pleiteie o que entender de 

direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002756-37.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA (ADVOGADO(A))

GILSON OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HLA INCORPORACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES – DILIGÊNCIA CUMPRIR CARTA 

PRECATÓRIA 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, visando o cumprimento da 

missiva remetida a este Juízo. Deverá o nobre causídico acessar o site do 

TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Cáceres MT, 27 de agosto de 2018 Eliana de 

Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004861-84.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (AUTOR(A))

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO RIBEIRO DE LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Da análise da peça inicial e de seus 

documentos verifica-se que a parte autora não informou ou juntou o 

pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o artigo 321 

do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. Dessa 

forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das custas 

processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 – Caso 

demonstrado o recolhimento das custas do processo na forma 

determinada acima, passa-se desde já a analisar a pretensão inicial. A 

pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e 

vem em petição devidamente instruída por prova escrita, sem eficácia de 

título executivo (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). 3 – Tratando-se a demanda em destaque de direitos disponíveis, 

estando preenchidos os requisitos da petição inicial estabelecido no art. 

319 do Código de Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da 

pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 334 do Código de Processo 

Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT (CEJUSC), 

devendo as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos 

advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º 

do mesmo diploma processual. 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 – Conste ainda do 

mandado que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de audiência 

de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, 

poderá a parte requerida oferecer embargos e caso não haja o 

cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, constituir-se-á 

de pleno direito o título executivo judicial (art. 701, §2º, do CPC). 6 – Na 

hipótese de a parte requerida alegar em seus embargos fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 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 
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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 – INTIME-SE. 

CUMPRA-SE Cáceres-MT, 27 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006991-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DO LAUDO PERICIAL 

Impulsiono os autos com a finalidade intimar as partes integrantes da lide, 

na pessoa de seus Advogados, com o fito de que, no prazo de 15 dias, 

manifestem com relação ao teor do Laudo Pericial juntado ao feito (ID 

14311323), pleiteando o que entenderem de direito. Cáceres/MT, 27 de 

agosto de 2018 Felipe N. Mattioni Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1003162-58.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA (ADVOGADO(A))

ZULMA CHOQUE GARNICA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Inicialmente, satisfeitos os requisitos do 

art. 319 do Código de Processo Civil, este Juízo RECEBE a petição inicial e 

documentos. 2 – Havendo no processo elementos que evidenciam os 

pressupostos legais, este Juízo CONCEDE os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora com espeque no artigo 98 do CPC. 3 – 

Estando a petição inicial devidamente instruída, INTIME-SE a representante 

do Ministério Público para que atue conforme dispõe o art. 109 da Lei de 

Registros Públicos (Lei 6.015/73). 4 – Após, CONCLUSO. 5 – CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 27 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005991-46.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO MARCOS BATISTA (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO Certifico para os devidos e legais efeitos 

que conforme determina o art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim 

de INTIMAR o advogado da parte autora para apresentar impugnação a 

contestação, no prazo 15 (quinze) dias. SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001879-97.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEAO FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA (EXEQUENTE)

NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA LOUBET (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. N. DOS S. MARTINEZ - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 - Tendo em vista que os procedimentos 

indicados no despacho que deferiu o parcelamento das custas teve seus 

foram cumpridos (item 2) apenas nesta data, CERTIFIQUE-SE quanto ao 

registro das informações pertinentes junto ao DCA. 2 - Em seguida, 

CUMPRA-SE os itens 3 e 4 do despacho anterior. 3 - Com a comprovação 

do pagamento da 1ª parcela das custas ou transcorrido prazo de 30 

(trinta) dias sem manifestação, CONCLUSO. 4 - Às providências. 

Cáceres/MT, 27 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001880-82.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEAO FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA (EXEQUENTE)

NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA LOUBET (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO NEI DOS SANTOS MARTINEZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 - Tendo em vista que os procedimentos 

indicados no despacho que deferiu o parcelamento das custas teve seus 

foram cumpridos (item 2) apenas nesta data, CERTIFIQUE-SE quanto ao 

registro das informações pertinentes junto ao DCA. 2 - Em seguida, 

CUMPRA-SE os itens 3 e 4 do despacho anterior. 3 - Com a comprovação 

do pagamento da 1ª parcela das custas ou transcorrido prazo de 30 

(trinta) dias sem manifestação, CONCLUSO. 4 - Às providências. 

Cáceres/MT, 27 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004951-92.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN DIEGO REBOUCAS SOUZA CASTRO (ADVOGADO(A))

CICLO CAIRU LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JURANDIR DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERIDO)

JURANDIR DE OLIVEIRA SANTOS - ME (REQUERIDO)

SILMARA DE SOUZA CRUZ (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, 27 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 

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.: 98949 Nr: 4035-56.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DA COSTA SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMUNDO FILHO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Mauricio Jorge da Cunha 

- OAB:2.493 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte autora, por meio de seu advogado legalmente constituído, para, no 

prazo de 10 (dez)dias, se manifestar nos autos e requerer o que entender 

de direito sob pena de extinção, haja vista que até a presente data não 

promoveu a habilitação dos herdeiros para continuação do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 142059 Nr: 11834-19.2011.811.0006

 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: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZA RAPP PINTO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 142059

DESPACHO

1 – De início, RETIFIQUE-SE a autuação dos autos e os dados do sistema 

Apolo a fim de constar o feito como execução de título judicial, como 

decidido às fls. 56/57.

2 – No mais, diante do pedido de fls. 92/94, INTIME-SE a parte executada 

para, no prazo de 15 dias, apresentar o extrato da conta bancária 

indicada à fl. 95, referente aos últimos 12 (doze) meses anteriores à data 

da vertente decisão a fim de complementar o documento de fl. 95 e 

comprovar a natureza da aludida conta bancária.

3 – Com a juntada, INTIME-SE a parte exequente para manifestar no prazo 

de 15 dias.

4 – Após, CONCLUSOS.

5 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 24 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 57674 Nr: 4033-28.2006.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA, 

MARIA LÚCIA FERREIRA TEIXEIRA, ALCIDES LUIZ FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARBOSA NETO E BARBOSA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, MARIA LÚCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 7.485, SAULO DA SILVA MOITINHO - OAB:10848/MT

 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)dia, comparecer a esta secretaria para retirar o auto 

de adjudicação lavrado desde o dia 19 de janeiro de 2018. Outrossim, 

intimo a parte executado, por meio de seu advogado, no mesmo prazo 

retro estabelecido, se manifestar e declinar nos autos o local e endereço 

onde encontram-se os bens a serem adjudicados pelos exequentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 180124 Nr: 2340-91.2015.811.0006

 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: NELSON CAIRES, CLEUZA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL ARCANJO PEREIRA, LUCINEI BENTO 

DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bianca Klein Dias - 

OAB:MT0014062O, CLAUDIO PALMA DIAS - OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Código: 180124

DESPACHO

1 – De início, verifica-se que não consta a anuência da demandada Lucinei 

Bento da Luz no acordo de fls. 138/139.

 Logo, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, aditarem a minuta 

de acordo de fls. 138/139 ou apresentar documento de anuência da 

aludida demandada à transação em questão, bem como procuração 

outorgada ao patrono subscritor da petição.

2 – Apresentada a concordância da ré, DÊ-SE vista dos autos à DPE para 

manifestar, no prazo de 15 dias, acerca dos termos do acordo de fls. 

138/139.

3 – Após, CONCLUSOS.

4 – CUMPRAM-SE.

Cáceres/MT, 24 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 69815 Nr: 7272-06.2007.811.0006

 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: SUMMER TOUR VIAGENS E EVENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13164-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 (...)1 – Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, este Juízo 

conhece, contudo, NEGA PROVIMENTO aos embargos de declaração, 

mantendo incólume a sentença embargada.2 – Diante do recurso 

apresentado, INTIME-SE a parte autora para apresentar contrarrazões de 

apelação no prazo legal. 3 – Após, REMETAM-SE os autos ao egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens de estilo.4 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 23 de 

agosto de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 159871 Nr: 7645-27.2013.811.0006

 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: LUIZ GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056 MT

 (...)Ante o exposto, este Juízo NÃO ACOLHE a pretensão da parte autora 

e JULGA IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial.Bem por isso, 

CONDENA-SE a parte demandante ao pagamento das custas processuais 

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

valor da causa, conforme o art. 85, § 2º, do CPC. Contudo, tal condenação 

resta suspensa por força do artigo 98, § 3º, do CPC devido autora ser 

beneficiária da justiça gratuita. Por oportuno, DECLARA-SE EXTINTO o 

presente feito com resolução de mérito, nos termos do inciso I do art. 487 

do CPC.Após o trânsito em julgado e cumpridas as formalidades legais, 

ARQUIVE-SE com as anotações e baixas de estilo.INTIMEM-SE. 

CUMPRAM-SE.Cáceres/MT, 24 de agosto de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 162351 Nr: 10140-44.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO PERES RODRIGUES - ME, 

AMARILDO PERES RODRIGUES, ANGELUCI MARIA DE BARROS 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485MT, GERALDO FERREIRA DE SOUZA - OAB:17.455/MT, 

hudson - OAB:7485
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 (...)DEFERE-SE o pedido formulado pela exequente às fls. 82/83. 2 – 

Dessa feita, PROCEDA-SE a penhora e avaliação do imóvel anotado na 

Matrícula n. 9.530 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Cáceres/MT, devendo o Sr. Oficial de Justiça se atentar para o disposto 

no art. 838 do Código de Processo Civil.3 – Sendo realizados os atos 

mencionados, INTIMEM-SE os executados, por meio do digno advogado 

(art. 841, § 1º, do CPC), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre a constrição patrimonial (art. 841 do CPC) e a 

avaliação.4 – Na sequência, INTIME-SE o exequente para manifestar o que 

entender de direito, devendo, no prazo de 15 dias, apresentar o cálculo 

atualizado da dívida e indicar a forma que pretende expropriar o bem a ser 

penhorado, observando-se as modalidades estabelecidas nos artigos 876 

e 879 do CPC.5 – Saliente-se que é entendimento deste Juízo que a 

alienação de bens seja realizada observando-se a ordem preferencial, isto 

é, deve a exequente manifestar o interesse na adjudicação, caso não opte 

por esta modalidade, deverá utilizar-se inicialmente da venda por iniciativa 

particular, sendo que, somente na sua frustração, revelar-se-á cabível a 

expropriação judicial da coisa. 6 – Em seguida, venham os autos 

CONCLUSOS. 7 – CUMPRAM-SE.Cáceres/MT, 23 de agosto de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 189014 Nr: 7605-74.2015.811.0006

 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: ROSANGELA CONCEIÇÃO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROKASA, CCE ( DIGIBRÁS INDÚSTRIA DO 

BRASIL S/A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RYVIA RYCHELLE MARIA 

JOSEPH LACERDA SODRÉ DE SOUZA - OAB:10049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNIS MACHADO DA 

SILVEIRA - OAB:5752

 (...)Diante do exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTES os pedidos 

iniciais, razão pela qual este Juízo CONDENA a parte demandada, de 

forma solidária, ao pagamento da quantia paga pelo produto adquirido, de 

R$ 799,00, conforme indicado à fl. 32, atualizado com juros de mora de 1% 

ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da 

data da compra do produto.Vale dizer que o pagamento do valor é 

condicionado à entrega do produto defeituoso pela parte autora na sede 

da empresa revendedora demandada.Ainda, CONDENA as empresas rés, 

de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no 

valor de R$ 4.770,00 (quatro mil setecentos e setenta reais) em favor da 

autora, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da 

citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da data da prolação da 

sentença.Por fim, CONDENA-SE a parte ré, ainda de forma solidária, ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, correspondentes a 10% sobre o valor atualizado 

da condenação (art. 85, § 2º, do CPC). No mais, este Juízo EXTINGUE o 

processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. 

Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de estilo.INTIME-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 23 de agosto de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 139251 Nr: 8834-11.2011.811.0006

 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 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PAULO ZANCANARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LIRA DA CONCEIÇÃO, ZENIR MASSAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FIDELIS ITAMAR DE QUEIRÓS - 

OAB:12145/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA VIEIRA DE 

ALMEIDA - OAB:14566, Jose Antonio Alvares - OAB:3.432, JOSÉ 

ANTÔNIO DUARTE ALVARES - OAB:3432, LUCIANO SALLES CHIAPPA 

- OAB:11883/B OAB/MT, MARCELO SILVA MOURA - OAB:12307

 (...)Sendo assim, este Juízo rejeita a preliminar alegada.2 – 

Oportunamente, a fim de possibilitar a análise do pleito de gratuidade de 

justiça formulado pela parte ré, bem como apreciar a impugnação à 

gratuidade deferida em favor da parte autora, com fundamento no art. 99, 

§2º do CPC , INTIMEM-SE ambas as partes, por meio de seus advogados 

(DJE) para que, no prazo de 05 (cinco) dias, demonstrem os pressupostos 

para a concessão/manutenção do benefício, sob pena de indeferimento 

e/ou revogação da benesse.3 – Ademais, intimadas as partes para 

especificarem as provas a serem produzidas, as partes requereram a 

produção de prova oral, com a oitiva de testemunhas, cujo rol já fora 

apresentado, bem como o depoimento pessoal da parte ré (fls. 

307/307-verso e fls. 309/309-verso).(...)a fim de que sejam esclarecidas 

as questões ainda controvertidas nos autos, quais sejam: (a) a dinâmica 

do acidente de trânsito em questão; (b) a propriedade do animal que colidiu 

com o veículo; (c) a responsabilidade pela colisão e (d) os danos 

suportados pela parte autora em razão do acidente, DESIGNA-SE 

audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de outubro de 2018, às 

16h30min. 4 – Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, 

incumbe ao advogado(a) da parte informar ou intimar a testemunha a ser 

inquirida, que deverá ser realizada através de carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao advogado (a) juntar aos autos com 

antecedência pelo menos de 03 (três) dias da audiência agendada a cópia 

do comprovante da correspondência e da intimação (art. 455, §1º do 

CPC). Não sendo realizada essa providência, presume-se a desistência na 

oitiva (art. 455, §3º do CPC).(...)5 – EXPEÇA-SE mandado para intimação 

pessoal da parte ré, cujo depoimento pessoal se requereu, com as 

advertências legais quanto à pena de confissão em caso de não 

comparecimento.6 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 135360 Nr: 4426-74.2011.811.0006

 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 PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA APARECIDA GONÇALVES MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELLEN CRISTINA CELESTINA 

DOS SANTOS - OAB:12.167/MT, NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL LUIS PADILHA E 

SILVA - OAB:11637

 Código n. 135360

DESPACHO

1 – Processo em ordem.

 2 – Tendo em vista que fora certificado o trânsito em julgado (fl. 80), 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as anotações e a baixa de estilo.

3 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 23 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 145388 Nr: 3431-27.2012.811.0006

 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: ADRIANA APARECIDA GONÇALVES MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL LUIS PADILHA E SILVA - 

OAB:11637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:156.187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/SP192649

 Código: 145388

DECISÃO

1 – Tendo em vista os poderes especiais outorgados no instrumento de 

mandato encartado à fl. 21, com fulcro no artigo 10 do CPC c/c item 2.13.3 

da CNGC, este Juízo DEFERE o pedido de fl. 108 e, por conseguinte, 

autoriza a expedição do alvará em nome do causídico na forma autora.

2 – Depois, INTIME-SE a parte autora pessoalmente para garantir-lhe 

ciência da liberação na forma do artigo 450, § 3º, da CNGC.

3 – Após, uma vez que a parte autora concordou com a quantia 

depositada e informou a quitação com relação ao crédito objeto dos autos 

(fl. 108), ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas de estilo.

4 – CUMPRAM-SE.

Cáceres/MT, 23 de agosto de 2018.
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RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 170060 Nr: 6300-89.2014.811.0006

 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: MAYARA DE OLIVEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA 

CATARINA-HOSPITAL SÃO LUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 7.485

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA CECILIA BOUSQUET 

CARNEIRO - OAB:95711

 (...)DESIGNA-SE audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de 

outubro de 2018 às 13h30min(...)além da oitiva das seguintes testemunhas 

do Juízo, a saber: (a) Kerolyn – Atendente (testemunha), indicada no 

documento de fl. 19;(b) Sarah Louyze Bernardo Freire (técnica em 

enfermagem), indicada no documento de fl. 20;(c) Izaína M. Rocha Neves 

(técnica em enfermagem), indicada no documento de fl. 20; (d) Fabiana 

Alvarez Domiciano (médica), indicada no documento de fl. 21;(e) Elineide 

Aparecida da Silva Cardozo (técnica em enfermagem), indicada no 

documento de fl. 24;(f) Francinete Mendes Lourenço (técnica em 

enfermagem), indicada no documento de fl. 25;(g) Sônia da Silva Cebalho 

(técnica em enfermagem), indicada no documento de fl. 27;(h) Helen 

Cristina Marin (enfermeira), indicada nos documentos de fls. 36/37;(i) 

Dayane D. dos Santos (técnica de enfermagem), indicada nos documentos 

de fl. 40; e(j) Joana Luíza da Conceição (técnica em enfermagem), 

indicada no documento de fl. 45.2 - Considerando que as testemunhas 

indicadas acima faziam parte do corpo clínico do Hospital demandado, em 

atenção ao princípio da cooperação insculpido no art. 6º do CPC c/c o art. 

77, IV, do CPC, INTIME-SE a parte ré para, no prazo de 15 dias, apresentar 

o endereço dos aludidos colaboradores, sob pena, em caso de inércia, de 

aplicação da multa prevista no § 2º do art. 77 do CPC.3 - Com a 

apresentação dos endereços, EXPEÇA-SE mandado para a intimação das 

testemunhas do Juízo(...)4-INTIMEM-SE as partes para que apresentem o 

rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) dias(...)5 - Nos termos do art. 

455 do Código de Processo Civil, incumbe ao advogado (a) da parte 

informar ou intimar a testemunha a ser inquirida, que deverá ser realizada 

através de carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado (a) 

juntar aos autos com antecedência pelo menos de 03 (três) dias da 

audiência agendada a cópia do comprovante da correspondência e da 

intimação (art. 455, §1º do CPC). Não sendo realizada essa providência, 

presume-se a desistência na oitiva (art. 455, §3º do CPC) (...)7 - 

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 74076 Nr: 803-07.2008.811.0006

 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: VERA LÚCIA CEZILIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ROBERTO DELFIM, ANGELA ROPELLI 

SANVEZZO DELFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT, LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTÓDIO - OAB:11997, 

MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO JOSÉ DA COSTA - 

OAB:8734/MT

 (...)Nesse passo, fixada a multa diária na sentença de fls. 56/62, o 

trânsito em julgado somente ocorreu à fl. 235. Depois, retornados os autos 

a este Juízo, a parte autora pugnou pela execução da sentença (fls. 

239/242). Todavia, não houve a intimação pessoal da parte demandada 

para cumprimento da sentença, sendo expedida, de pronto, a carta de 

adjudicação (fl. 250).Logo, não há como falar em descumprimento, uma 

vez que a parte ré sequer fora intimada para tanto, de modo que este 

Juízo INDEFERE a aplicação da multa requerida pela parte autora. 2 – No 

mais, considerando o pedido de cumprimento da obrigação de pagar 

quantia certa, PROCEDA-SE à retificação da capa dos autos e do Sistema 

de Informações Processuais – Apolo, fazendo constar como Cumprimento 

de Sentença, tendo como exequente Vera Lúcia Cezílio de Souza e como 

parte executada Luiz Roberto Delfim e Ângela Ropelli Sanvezzo Delfim.3 – 

Após, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, apresentar 

o cálculo atualizado da dívida, sob pena de arquivamento.4 – Com a 

apresentação do cálculo, INTIME-SE a parte executada, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague a integralidade da dívida em execução, 

sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 

523, caput e §1º, do CPC.5 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento 

voluntário, INTIME-SE a parte exequente para manifestar no prazo de 15 

dias, pugnando o que entender de direito, sob pena de arquivamento.6 – 

Em caso de cumprimento espontâneo, EXPEÇA-SE o necessário para 

levantamento de valores por ventura depositados em favor da parte 

credora.7 – CONSIGNEM-SE no ato de intimação da parte devedora que, 

transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC).8 – Com ou sem requerimentos formulados, 

certifique-se nos autos e façam-se os autos CONCLUSOS para 

apreciação ou arquivamento.9 – CUMPRA-SE.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004859-17.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON GOMES DE SOUZA (AUTOR(A))

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES (ADVOGADO(A))

JEISON BATISTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CÁCERES/PREFEITURA MUNICIPLA DE CÁCERES (RÉU)

B K CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – Considerando que a petição inicial veicula 

pretensão em face de órgão da administração direta (Município), portanto, 

a atrair a competência da Vara da Fazenda Pública, este Juízo 

DECLARA-SE incompetente para a apreciação do presente processo. 2 – 

Nesse quadro, DETERMINA-SE a redistribuição deste processo para a 4ª 

Vara Cível desta Comarca, promovendo-se as baixas necessárias. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 27 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004903-36.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SILVA (AUTOR(A))

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado Mato Grosso (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – Considerando que a petição inicial veicula 

pretensão em face de ente público da administração direta (Estado de 

Mato Grosso), a atrair, portanto, a competência da Vara da Fazenda 

Pública, este Juízo DECLARA-SE incompetente para a apreciação do 

presente processo. 2 – Nesse quadro, DETERMINA-SE a redistribuição 

deste processo para a 4ª Vara Cível desta Comarca, promovendo-se as 

baixas necessárias. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 27 de agosto de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003362-65.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

JUNIO SOUTO RODRIGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Certidão 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. MARCOS JOSE COSME DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001902-43.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO (ADVOGADO(A))

EDIMAR ALVES PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON HUTOSI KAWASAKI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DE DOCUMENTOS 

JUNTADOS Expedido por ordem do(a) MM. RICARDO ALEXANDRE 

RICCIELLI SOBRINHO Processo: 1001902-43.2018.8.11.0006; Valor causa: 

R$ 96.910,23; Tipo: Cível; Espécie: USUCAPIÃO (49) Impulsiono os autos 

com a finalidade intimar a parte Autora da lide, na pessoa de seus 

Advogados, com o fito de que, no prazo de 15 dias, manifestem com 

relação ao teor do documento juntado ao feito (ID 14538268), informando 

novo endereço. Cáceres, 27 de agosto de 2018. MARCOS JOSE COSME 

DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004835-86.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI LEITE BARBOSA (AUTOR(A))

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004835-86.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

SUELI LEITE BARBOSA RÉU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc. Na inicial a autora pretende 

que lhe seja deferido os benefícios da justiça gratuita. Estabelece o art. 

99, §2° do Código de Processo Civil o quanto segue: Art. 99. O pedido de 

gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. Ainda que a legislação de regência estabeleça a 

necessidade de intimação prévia antes do indeferimento, não se verifica 

no quadro apresentado qualquer hipótese de deferimento da justiça 

gratuita em favor da parte autora. Ora, pelos documentos encartados à 

inicial, notadamente a declaração de imposto de renda da autora, 

verifica-se que a mesma ostenta patrimônio incompatível com o conceito 

de pessoa economicamente hipossuficiente. Ademais, pela própria causa 

de pedir – pela qual apura-se a contratação de crédito cujo negócio não é 

estabelecido entre instituições financeiras e pessoas com baixa renda. 

Vou além descrevendo que o crédito era para a compra de um veículo 

utilitário de luxo, para o qual a autora efetuou o pagamento de entrada na 

quantia de R$50.000,00. Assim sendo, fica INDEFERIDO o pedido de 

gratuidade da justiça, ficando, anotado o prazo de 15 dias para o 

recolhimento das custas de distribuição. Não obstante, no mesmo prazo a 

inicial deverá ser emendada, no seguinte ponto: - Deverá a inicial observar 

o requisito inserido no art. 330, §2° do Código de Processo Civil; Decorrido 

o prazo e não observados os comandos acima, a inicial será indeferida. 

Cáceres/MT., 27 de Agosto de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001607-06.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA (ADVOGADO(A))

LUCIANO CASTELO MORAES (AUTOR(A))

ADRIANE NUNES CINTRA MORAES (AUTOR(A))

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILVANE CRISTINE MONTEIRO DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. RICARDO 

ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO Dados do processo: Processo: 

1001607-06.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 78.171,68; Tipo: Cível; 

Espécie: USUCAPIÃO (49); Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte 

Autora: ADRIANE NUNES CINTRA MORAES, LUCIANO CASTELO MORAES 

Parte Ré: GILVANE CRISTINE MONTEIRO DA SILVA . FINALIDADE(S): 

LEVAR A EFEITO O(S) ATO(S) INDICADO(S) ABAIXO, NO CAMPO 

“OBJETO”, em conformidade com o despacho abaixo transcrito e 

documentos eventualmente anexados, cuja(s) cópia(s) segue(m) 

anexa(s) como parte(s) integrante(s) deste mandado. Objeto: Impulsiono 

os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu Advogado, com a 

finalidade de que compareça com seu cliente na Audiência de Conciliação 

agendada para o dia 07 de novembro de 2018 às 16h30min, que será 

realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos - Cejusc. Despacho/Decisão: "Cite-se e intime-se o 

(a) Requerido(a) pelos Correios 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, 27 de agosto de 2018. MARLI 

PEREIRA NOBRE Auxiliar Judiciário(a) Sede do juízo e Informações: Rua 

das Maravilhas Bairro: Cavalhada Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000 

Fone: (65) 3211-1300 .

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002985-94.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

rosemeri mitsue okazaki takezara (ADVOGADO(A))

GETULIO OKAZAKI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIX MANOEL SOUZA PINTO ALVARES - ME (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com 

artigo 482, VI da CNGC e 701, inc. XVII da r. consolidação, impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a(s) contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Eu, Joel 

Soares Viana Junior, Analista Judiciário, digitei.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196858 Nr: 1564-57.2016.811.0006

 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: EVANDRA PEDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIANÇA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS 

DE SAÚDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSE DANTAS SOUZA - 

OAB:16.143

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SOUSA DE CASTRO 

VITA - OAB:24308-OAB/BA

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) MARIA JOSE DANTAS SOUZA, para devolução 

dos autos nº 1564-57.2016.811.0006, Protocolo 196858, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002582-96.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA RIVIAN SOUZA SILVA (REQUERENTE)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO ID Nº 

14968859, PARA INFORMAR O ATUAL ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA 

NO PRAZO DE 05 DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS 

AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010516-54.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANNE LEE AMORIM CARRIJO (EXEQUENTE)

ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO MIRANDA MELLO (ADVOGADO(A))

RAFAEL PATRICK FRANCISCO (ADVOGADO(A))

VIACAO SAO LUIZ LTDA (EXECUTADO)

 

INTIMO ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO ID Nº 

14969913, PARA INFORMAR O ATUAL ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA 

NO PRAZO DE CINCO DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO 

DOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002570-14.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE JUDITE DE ARRUDA (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: 17:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso (a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010563-91.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA (ADVOGADO(A))

LUIZ CESAR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO DE 10 DIAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002571-96.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

SIMONE JUDITE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 15/10/2018 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: 1002572-81.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE JUDITE DE ARRUDA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 15/10/2018 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: 1002573-66.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

SIMONE JUDITE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 15/10/2018 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: 1003724-38.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL CABREIRA MARTINS (REQUERENTE)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE, POR MEIO DO SEU ADVOGADO, PARA 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS DO CÁLCULO EM ANEXO, NO 

PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. CUSTAS: R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos).
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002574-51.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

SIMONE JUDITE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES 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: 16/10/2018 Hora: 13:00 MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012132-93.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS GOMES DE SOUSA FERREIRA (REQUERENTE)

ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA (ADVOGADO(A))

MATHEUS GOMES DE SOUSA FERREIRA 03322931145 (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA (ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O Advogado: ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA OAB: 

MT0015192A PARA APRESENTAR QUERENDO, CONTRARRAZÕES AO 

RECURSO, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002577-06.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE LOPES VIANA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 16/10/2018 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: 1005136-67.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

ROBERTO SALES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE, POR MEIO DO SEU ADVOGADO, PARA 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS DO CÁLCULO EM ANEXO, NO 

PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, DE ACORDO COM O PROVIMENTO 

40/2014-CGJ CUSTAS: R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos).

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004676-46.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ JUNQUEIRA VALENTIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1004676-46.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ANDRE LUIZ JUNQUEIRA 

VALENTIN REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Nos termos 

do artigo 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em 

colacionar nos autos cópia do extrato de consulta de balcão SPC e 

SERASA (a ser retirado na CDL) e extrato de consulta balcão SCPC (a ser 

retirado na ACEC), atualizado e legível, contemporâneo ao ajuizamento da 

ação. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 22 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002582-28.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALCIDES LUIZ LOPES CEZARIO (REQUERENTE)

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 16/10/2018 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: 1002583-13.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO FERRAZ DE SOUZA (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: 16/10/2018 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: 8011612-41.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO BEZERRA (ADVOGADO(A))

YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

CORREA CENTER MOTOS 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: 

16/10/2018 Hora: 15:00 (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: 1004439-12.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME MUNIZ JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1004439-12.2018.8.11.0006. REQUERENTE: JAIME MUNIZ JUNIOR 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE CACERES 

Vistos, etc. Considerando o parecer do NAT, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente comprovação por meio 

de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico 

que assiste o paciente da imprescindibilidade ou necessidade do 
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medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, 

dos fármacos fornecidos pelo SUS. Cumprida a determinação ou decorrido 

o prazo, imediatamente conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 27 de agosto de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007057-61.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORNELIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

VALDEMAR PEREIRA GONCALVES (ADVOGADO(A))

JOSE MARIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA (ADVOGADO(A))

LEONARDO DO REGO MONTEIRO MENDONCA (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: 

16/10/2018 Hora: 15:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004983-34.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ANDRE HENRIQUE SILVA OTENIO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1004983-34.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: ANDRE HENRIQUE SILVA 

OTENIO EXECUTADO: RN COMERCIO VAREJISTA S.A Vistos, etc. 

Indefere-se, por ora, o pedido de levantamento dos valores depositados, 

ante o Provimento n°. 68-CNJ. Intime-se a executada para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do saldo remanescente, sob 

pena de acréscimo de multa de 10 %, nos termos do art. 523, caput, e § 

1º, do CPC. Cumpra-se. Cáceres/MT, 27 de agosto de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 

1.024/2018-PRES.)

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8013348-65.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA PACHECO QUIDA (ADVOGADO(A))

DJANIRA DE FATIMA ARTIAGA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

OI S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8013348-65.2011.8.11.0006. EXEQUENTE: DJANIRA DE FATIMA ARTIAGA 

EXECUTADO: OI S.A Vistos, etc. Intime-se a causídica da requerente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste acerca da informação 

trazida pelo Departamento da Conta Única. Após, conclusos. Cumpra-se. 

Cáceres/MT, 27 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito Cooperador (Portaria n. 1.024/2018-PRES.)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003159-06.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR PERES DA SILVA (REQUERENTE)

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003159-06.2018.8.11.0006. REQUERENTE: VALDIR PERES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Nos termos do artigo 

321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte requerente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar 

nos autos cópias legíveis dos documentos pessoais, como RG e CPF, bem 

como junte em nome dos autores comprovante de endereço (conta de luz, 

água, telefone) nos autos para o fim de fixar a competência deste Juízo. 

Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. 

Cáceres/MT, 27 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito Cooperador (Portaria n. 1.024/2018-PRES.)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003160-88.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO (ADVOGADO(A))

VALDIR PERES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003160-88.2018.8.11.0006. REQUERENTE: VALDIR PERES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Nos termos 

do artigo 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em 

colacionar nos autos cópias legíveis dos documentos pessoais, como RG 

e CPF, bem como junte em nome dos autores comprovante de endereço 

(conta de luz, água, telefone) nos autos para o fim de fixar a competência 

deste Juízo. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 27 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 1.024/2018-PRES.)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003164-28.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA SEGUNDO JORRA DA COSTA (REQUERENTE)

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003164-28.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ELAINE CRISTINA SEGUNDO 

JORRA DA COSTA REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. 

Inicialmente, em relação ao pedido de antecipação de tutela, já que se trata 

de prover antecipadamente um pedido de mérito, não se pode olvidar que 

somente em casos especiais poderá o mesmo ser concedido antes da 

citação da parte requerida e deve estar amparado em elementos 

suficientes para afastar o perigo da irreversibilidade da concessão. Sobre 

a antecipação dos efeitos da tutela, dispõe o artigo 300 do Código de 

Processo Civil: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Dessa maneira, antes da 

apreciação do pedido de tutela antecipada, entendo necessária a 

formação do contraditório para melhor elucidação dos fatos narrados na 

exordial, de modo a dar azo ao deferimento da tutela de urgência em sede 

de cognição sumária. Assim, POSTERGO o exame dos pedidos de 

antecipação de tutela para momento posterior ao oferecimento da 

contestação, valorizando o contraditório e coligindo maiores elementos 

para melhor elucidação dos fatos. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DIFERIDA PARA DEPOIS DA 

APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRUDENTE 
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ARBÍTRIO DO JUIZ. Não há falar em reforma da decisão agravada, quando 

o Juiz, com base em seu prudente arbítrio, entende por bem não apreciar o 

pedido antecipatório de tutela, enquanto não sobrevier a contestação, 

para se respeitar a ampla defesa e o contraditório, à vista da não 

configuração imediata da verossimilhança das alegações. (TJ-MG , 

Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 

17ª CÂMARA CÍVEL).” Recebo a peça inicial, eis que preenche os 

requisitos previstos nos arts. 319 e 320 e não incide em nenhuma das 

hipóteses do art. 330, todos do CPC/15. Dispensada a audiência de 

conciliação em razão da natureza da ação. Cite-se o requerido da 

presente ação para, querendo, apresentar contestação, na forma do art. 

335, II e com prazo previsto no art. 183, todos do CPC, bem como se 

manifeste quanto o interesse. Cumpra-se. Cáceres/MT, 27 de agosto de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria 

n. 1.024/2018-PRES.)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004364-07.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS (ADVOGADO(A))

KARINA DE SOUZA E SILVA (REQUERENTE)

LAURA CRISTINA CHAMY GATTASS (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: 

1004364-07.2017.8.11.0006. REQUERENTE: KARINA DE SOUZA E SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Intime-se a recorrente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, comprove seu atual estado de hipossuficiência 

financeira, sob pena de deserção do recurso interposto. Após, conclusos. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 27 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 1.024/2018-PRES.)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003226-68.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO (ADVOGADO(A))

VALDINEIA ALVES MOREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIODORO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 

EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003226-68.2018.8.11.0006. REQUERENTE: VALDINEIA ALVES MOREIRA 

REQUERIDO: DIODORO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA - EPP Vistos, etc. Nos termos do artigo 321 do Código 

de Processo Civil, INTIME-SE a parte requerente, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia 

do extrato de consulta de balcão SPC e SERASA, atualizado e legível, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, bem como junte em nome da 

parte autora comprovante de endereço (conta de luz, água, telefone) nos 

autos para o fim de fixar a competência deste Juízo. Cumprida a 

determinação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. Cáceres/MT, 

27 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 

Cooperador (Portaria n. 1.024/2018-PRES.)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003265-65.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

ALINE CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003265-65.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ALINE CRISTINA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Nos termos do artigo 

321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte requerente, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar 

nos autos cópia do extrato de consulta de balcão SPC e SERASA, 

atualizado e legível, contemporâneo ao ajuizamento da ação. Cumprida a 

determinação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. Cáceres/MT, 

27 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 

Cooperador (Portaria n. 1.024/2018-PRES.)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003314-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANE SEBA DE LIMA (REQUERENTE)

JOAO BATISTA CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003314-09.2018.8.11.0006. REQUERENTE: JANE SEBA DE LIMA 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos, etc. Nos termos do artigo 321 do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE a requerente, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar nos autos 

cópias legíveis dos documentos acostados no id. 14217217. Cumprida a 

determinação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. Cáceres/MT, 

27 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 

Cooperador (Portaria n. 1.024/2018-PRES.)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003325-38.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

CAMILLE FRACASSO GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CITIBANK S A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003325-38.2018.8.11.0006. REQUERENTE: CAMILLE FRACASSO GOMES 

REQUERIDO: BANCO CITIBANK S A Vistos, etc. Nos termos do artigo 321 

do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte requerente, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar em 

nome da parte autora comprovante de endereço (conta de luz, água, 

telefone) nos autos, para o fim de fixar a competência deste Juízo. 

Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. 

Cáceres/MT, 27 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito Cooperador (Portaria n. 1.024/2018-PRES.)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003339-22.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

NIVANIA DA SILVA FARIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003339-22.2018.8.11.0006. REQUERENTE: NIVANIA DA SILVA FARIAS 

REQUERIDO: BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP Vistos, 

etc. Nos termos do artigo 321 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 do extrato de consulta de 

balcão SPC e SERASA, atualizado e legível, contemporâneo ao 

ajuizamento da ação. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, 
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conclusos. Cumpra-se. Cáceres/MT, 27 de agosto de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 

1.024/2018-PRES.)

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010816-45.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA (ADVOGADO(A))

ELIZETH DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (EXECUTADO)

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

LATAM AIRLINES GROUP S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010816-45.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: ELIZETH DE CARVALHO 

EXECUTADO: LATAM AIRLINES GROUP S/A, TAM LINHAS AÉREAS S/A 

Vistos, etc. Intimem-se as partes acerca da resposta do BACENJUD, bem 

como para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestem. Após, 

conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011113-23.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH (ADVOGADO(A))

JOAQUIM IZIDRO SOUTO FONTES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011113-23.2014.8.11.0006. REQUERENTE: JOAQUIM IZIDRO SOUTO 

FONTES REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos, etc. Manifeste-se a 

parte requerida no prazo de 05 (cinco) dias. Após, conclusos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 22 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001915-42.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ROSALINA SANTANA DE ASSIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001915-42.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ROSALINA SANTANA DE 

ASSIS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Inicialmente, em 

relação ao pedido de antecipação de tutela, já que se trata de prover 

antecipadamente um pedido de mérito, não se pode olvidar que somente 

em casos especiais poderá o mesmo ser concedido antes da citação da 

parte requerida e deve estar amparado em elementos suficientes para 

afastar o perigo da irreversibilidade da concessão. Sobre a antecipação 

dos efeitos da tutela, dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: "Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Dessa maneira, antes da apreciação do 

pedido de tutela antecipada, entende-se necessária a formação do 

contraditório para melhor elucidação dos fatos narrados na exordial, de 

modo a dar azo ao deferimento da tutela de urgência em sede de cognição 

sumária. Assim, POSTERGA-SE o exame dos pedidos de antecipação de 

tutela para momento posterior ao oferecimento da contestação, 

valorizando o contraditório e coligindo maiores elementos para melhor 

elucidação dos fatos. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DIFERIDA PARA DEPOIS DA 

APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRUDENTE 

ARBÍTRIO DO JUIZ. Não há falar em reforma da decisão agravada, quando 

o Juiz, com base em seu prudente arbítrio, entende por bem não apreciar o 

pedido antecipatório de tutela, enquanto não sobrevier a contestação, 

para se respeitar a ampla defesa e o contraditório, à vista da não 

configuração imediata da verossimilhança das alegações. (TJ-MG , 

Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 

17ª CÂMARA CÍVEL).” Anote-se, outrossim, que o fato narrado na petição 

inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre 

outros, “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 da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, 

art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c 

art. 373, inc. II, do C.P.C., inverte-se o ônus da prova em favor do 

reclamante, devendo a reclamada apresentar prova quanto à existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo. Cite-se a 

requerida, na forma e moldes legais. No mais, aguarde-se a realização de 

audiência de conciliação designada nos autos, devendo a s partes serem 

intimadas acerca da solenidade. Na data da audiência, caso não haja 

acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos 

termos do Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 

23, ambos da LJE). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de 

agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001188-83.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

F M DE SOUSA - ME (REQUERENTE)

ADRIANO COLLEGIO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001188-83.2018.8.11.0006. REQUERENTE: F M DE SOUSA - ME 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Inicialmente, em 

relação ao pedido de antecipação de tutela, já que se trata de prover 

antecipadamente um pedido de mérito, não se pode olvidar que somente 

em casos especiais poderá o mesmo ser concedido antes da citação da 

parte requerida e deve estar amparado em elementos suficientes para 

afastar o perigo da irreversibilidade da concessão. Sobre a antecipação 

dos efeitos da tutela, dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: "Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Dessa maneira, antes da apreciação do 

pedido de tutela antecipada, entendo necessária a formação do 

contraditório para melhor elucidação dos fatos narrados na exordial, de 

modo a dar azo ao deferimento da tutela de urgência em sede de cognição 

sumária. Assim, POSTERGO o exame dos pedidos de antecipação de 

tutela para momento posterior ao oferecimento da contestação, 

valorizando o contraditório e coligindo maiores elementos para melhor 

elucidação dos fatos. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DIFERIDA PARA DEPOIS DA 

APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRUDENTE 

ARBÍTRIO DO JUIZ. Não há falar em reforma da decisão agravada, quando 

o Juiz, com base em seu prudente arbítrio, entende por bem não apreciar o 

pedido antecipatório de tutela, enquanto não sobrevier a contestação, 

para se respeitar a ampla defesa e o contraditório, à vista da não 

configuração imediata da verossimilhança das alegações. (TJ-MG , 

Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 

17ª CÂMARA CÍVEL).” Recebo a peça inicial, eis que preenche os 

requisitos previstos nos arts. 319 e 320 e não incide em nenhuma das 

hipóteses do art. 330, todos do CPC/15. Dispensada a audiência de 

conciliação em razão da natureza da ação. Cite-se o requerido da 

presente ação para, querendo, apresentar contestação, na forma do art. 

335, II e com prazo previsto no art. 183, todos do CPC, bem como se 

manifeste quanto o interesse. Cumpra-se. Cáceres/MT, 27 de agosto de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria 
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n. 1.024/2018-PRES.)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003357-43.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

DELMIRA PAES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003357-43.2018.8.11.0006. REQUERENTE: DELMIRA PAES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos, etc. Nos 

termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 

requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial 

consistente em colacionar nos autos cópia do extrato de consulta de 

balcão SPC e SERASA (a ser retirado no CDL), atualizado e legível, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação. Cumprida a determinação ou 

decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. Cáceres/MT, 27 de agosto de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria 

n. 1.024/2018-PRES.)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003366-05.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

PATRICK LE BOURLEGAT (REQUERENTE)

GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEZIR JUVENAL ALVES BASTOS - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003366-05.2018.8.11.0006. REQUERENTE: PATRICK LE BOURLEGAT 

REQUERIDO: ADEZIR JUVENAL ALVES BASTOS - EPP Vistos, etc. Nos 

termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 

requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial 

consistente em informar nos pedidos da exordial qual a pretensão 

requerida em sede de tutela de urgência. Cumprida a determinação ou 

decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. Cáceres/MT, 27 de agosto de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria 

n. 1.024/2018-PRES.)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003369-57.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUDERICO DEMELLO GARCIA (REQUERENTE)

WANTUIL FERNANDES JUNIOR (ADVOGADO(A))

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003369-57.2018.8.11.0006. REQUERENTE: RUDERICO DEMELLO GARCIA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc Nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, 

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

emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia dos 

documentos pessoais (RG e CPF), bem como a juntada do instrumento 

procuratório. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 27 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 1.024/2018-PRES.)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003385-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto (ADVOGADO(A))

TEREZINHA SIRLEI DARICCI DE ANDRADE FILHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003385-11.2018.8.11.0006. REQUERENTE: TEREZINHA SIRLEI DARICCI 

DE ANDRADE FILHA REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Inicialmente, em 

relação ao pedido de antecipação de tutela, já que se trata de prover 

antecipadamente um pedido de mérito, não se pode olvidar que somente 

em casos especiais poderá o mesmo ser concedido antes da citação da 

parte requerida e deve estar amparado em elementos suficientes para 

afastar o perigo da irreversibilidade da concessão. Sobre a antecipação 

dos efeitos da tutela, dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: "Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Dessa maneira, antes da apreciação do 

pedido de tutela antecipada, entendo necessária a formação do 

contraditório para melhor elucidação dos fatos narrados na exordial, de 

modo a dar azo ao deferimento da tutela de urgência em sede de cognição 

sumária. Assim, POSTERGO o exame dos pedidos de antecipação de 

tutela para momento posterior ao oferecimento da contestação, 

valorizando o contraditório e coligindo maiores elementos para melhor 

elucidação dos fatos. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DIFERIDA PARA DEPOIS DA 

APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRUDENTE 

ARBÍTRIO DO JUIZ. Não há falar em reforma da decisão agravada, quando 

o Juiz, com base em seu prudente arbítrio, entende por bem não apreciar o 

pedido antecipatório de tutela, enquanto não sobrevier a contestação, 

para se respeitar a ampla defesa e o contraditório, à vista da não 

configuração imediata da verossimilhança das alegações. (TJ-MG , 

Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 

17ª CÂMARA CÍVEL).” Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição 

inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre 

outros, “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 da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, 

art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c 

art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do reclamante, 

devendo a reclamada apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo. Cite-se a 

requerida, na forma e moldes legais. No mais, aguarde-se a realização de 

audiência de conciliação designada nos autos, devendo a s partes serem 

intimadas acerca da solenidade. Na data da audiência, caso não haja 

acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos 

termos do Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 

23, ambos da LJE). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cáceres/MT, 27 

de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 

Cooperador (Portaria n. 1.024/2018-PRES.)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010712-24.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILEIDE APARECIDA DE CAMPOS ALMEIDA (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CLARO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010712-24.2014.8.11.0006. REQUERENTE: JUCILEIDE APARECIDA DE 

CAMPOS ALMEIDA REQUERIDO: CLARO S/A Vistos, etc. Primeiramente, 

proceda a secretaria da vara com a retificação da capa dos autos, 
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alterando o feito para cumprimento de sentença. Intime-se a executada 

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

exequenda, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), nos 

termos do art. 523 do CPC. Cumpra-se. Cáceres/MT, 27 de agosto de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria 

n. 1.024/2018-PRES.)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003387-78.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA (ADVOGADO(A))

RAIANE SANTANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003387-78.2018.8.11.0006. REQUERENTE: RAIANE SANTANA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Nos termos do 

artigo 321 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 do extrato de consulta de balcão SPC e 

SERASA (a ser retirado no CDL), atualizado e legível, contemporâneo ao 

ajuizamento da ação. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, 

conclusos. Cumpra-se. Cáceres/MT, 27 de agosto de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 

1.024/2018-PRES.)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003396-40.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GENI APARECIDA DE OLIVEIRA LEMES (REQUERENTE)

MICHELLE DE ALMEIDA LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELY C. S. DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003396-40.2018.8.11.0006. REQUERENTE: GENI APARECIDA DE 

OLIVEIRA LEMES REQUERIDO: KELY C. S. DA SILVA - ME Vistos, etc. Nos 

termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em 

colacionar nos autos cópia dos comprovantes de pagamento das 

prestações em litígio, bem como juntar o instrumento procuratório do (a) 

advogado (a). Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 27 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 1.024/2018-PRES.)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003463-05.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOMAR FERREIRA NUNES (REQUERENTE)

RUBENS MARC SOARES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003463-05.2018.8.11.0006. REQUERENTE: CLEOMAR FERREIRA NUNES 

REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. Vistos, etc. 

Inicialmente, em relação ao pedido de antecipação de tutela, já que se trata 

de prover antecipadamente um pedido de mérito, não se pode olvidar que 

somente em casos especiais poderá o mesmo ser concedido antes da 

citação da parte requerida e deve estar amparado em elementos 

suficientes para afastar o perigo da irreversibilidade da concessão. Sobre 

a antecipação dos efeitos da tutela, dispõe o artigo 300 do Código de 

Processo Civil: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Dessa maneira, antes da 

apreciação do pedido de tutela antecipada, entendo necessária a 

formação do contraditório para melhor elucidação dos fatos narrados na 

exordial, de modo a dar azo ao deferimento da tutela de urgência em sede 

de cognição sumária. Assim, POSTERGO o exame dos pedidos de 

antecipação de tutela para momento posterior ao oferecimento da 

contestação, valorizando o contraditório e coligindo maiores elementos 

para melhor elucidação dos fatos. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DIFERIDA PARA DEPOIS DA 

APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRUDENTE 

ARBÍTRIO DO JUIZ. Não há falar em reforma da decisão agravada, quando 

o Juiz, com base em seu prudente arbítrio, entende por bem não apreciar o 

pedido antecipatório de tutela, enquanto não sobrevier a contestação, 

para se respeitar a ampla defesa e o contraditório, à vista da não 

configuração imediata da verossimilhança das alegações. (TJ-MG , 

Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 

17ª CÂMARA CÍVEL).” Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição 

inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre 

outros, “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 da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, 

art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c 

art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do reclamante, 

devendo a reclamada apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo. Cite-se a 

requerida, na forma e moldes legais. No mais, aguarde-se a realização de 

audiência de conciliação designada nos autos, devendo a s partes serem 

intimadas acerca da solenidade. Na data da audiência, caso não haja 

acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos 

termos do Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 

23, ambos da LJE). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cáceres/MT, 27 

de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 

Cooperador (Portaria n. 1.024/2018-PRES.)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003512-46.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELY TELES DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003512-46.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ROSELY TELES DOS SANTOS 

SILVA REQUERIDO: BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP 

Vistos, etc. Nos termos do artigo 321 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 do extrato de 

consulta de balcão SPC e SERASA (a ser retirado no CDL), atualizado e 

legível, contemporâneo ao ajuizamento da ação. Cumprida a determinação 

ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. Cáceres/MT, 27 de agosto 

de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador 

(Portaria n. 1.024/2018-PRES.)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003049-07.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR PINHEIRO DA SILVA (ADVOGADO(A))

MIGUEL ANGELO CARROCIA (ADVOGADO(A))

TITO PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 
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1003049-07.2018.8.11.0006. REQUERENTE: TITO PEREIRA LEITE 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Inicialmente, 

em relação ao pedido de antecipação de tutela, já que se trata de prover 

antecipadamente um pedido de mérito, não se pode olvidar que somente 

em casos especiais poderá o mesmo ser concedido antes da citação da 

parte requerida e deve estar amparado em elementos suficientes para 

afastar o perigo da irreversibilidade da concessão. Sobre a antecipação 

dos efeitos da tutela, dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: "Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Dessa maneira, antes da apreciação do 

pedido de tutela antecipada, entendo necessária a formação do 

contraditório para melhor elucidação dos fatos narrados na exordial, de 

modo a dar azo ao deferimento da tutela de urgência em sede de cognição 

sumária. Assim, POSTERGO o exame dos pedidos de antecipação de 

tutela para momento posterior ao oferecimento da contestação, 

valorizando o contraditório e coligindo maiores elementos para melhor 

elucidação dos fatos. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DIFERIDA PARA DEPOIS DA 

APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRUDENTE 

ARBÍTRIO DO JUIZ. Não há falar em reforma da decisão agravada, quando 

o Juiz, com base em seu prudente arbítrio, entende por bem não apreciar o 

pedido antecipatório de tutela, enquanto não sobrevier a contestação, 

para se respeitar a ampla defesa e o contraditório, à vista da não 

configuração imediata da verossimilhança das alegações. (TJ-MG , 

Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 

17ª CÂMARA CÍVEL).” Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição 

inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre 

outros, “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 da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, 

art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c 

art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do reclamante, 

devendo a reclamada apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo. Cite-se a 

requerida, na forma e moldes legais. No mais, aguarde-se a realização de 

audiência de conciliação designada nos autos, devendo a s partes serem 

intimadas acerca da solenidade. Na data da audiência, caso não haja 

acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos 

termos do Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 

23, ambos da LJE). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cáceres/MT, 27 

de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 

Cooperador (Portaria n. 1.024/2018-PRES.)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011475-54.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA LOPES ALVARES CAMPOS (ADVOGADO(A))

CARLOS AUGUSTO DA COSTA MARQUES (REQUERENTE)

NEIDE ALVES DE ARRUDA YUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FIRMINO PEDRO NASCIMENTO NETO - ME (REQUERIDO)

REINALDO AMERICO ORTIGARA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011475-54.2016.8.11.0006. REQUERENTE: NEIDE ALVES DE ARRUDA 

YUNES, CARLOS AUGUSTO DA COSTA MARQUES REQUERIDO: FIRMINO 

PEDRO NASCIMENTO NETO - ME Vistos, etc. Converto o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte requerente a apresentar comprovante de 

endereço em seu nome, no prazo de 15 (quinze) dias, tendo em vista que 

o documento juntado aos autos é de titularidade de pessoa diversa a lide. 

Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. 

Cáceres/MT, 27 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito Cooperador (Portaria n. 1.024/2018-PRES.)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003515-98.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA REGINA DE OLIVEIRA SANTOS LOPES (REQUERENTE)

ADRIANO COLLEGIO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003515-98.2018.8.11.0006. REQUERENTE: KATIA REGINA DE OLIVEIRA 

SANTOS LOPES REQUERIDO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA., 

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA Vistos, etc. Inicialmente, em 

relação ao pedido de antecipação de tutela, já que se trata de prover 

antecipadamente um pedido de mérito, não se pode olvidar que somente 

em casos especiais poderá o mesmo ser concedido antes da citação da 

parte requerida e deve estar amparado em elementos suficientes para 

afastar o perigo da irreversibilidade da concessão. Sobre a antecipação 

dos efeitos da tutela, dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: "Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Dessa maneira, antes da apreciação do 

pedido de tutela antecipada, entendo necessária a formação do 

contraditório para melhor elucidação dos fatos narrados na exordial, de 

modo a dar azo ao deferimento da tutela de urgência em sede de cognição 

sumária. Assim, POSTERGO o exame dos pedidos de antecipação de 

tutela para momento posterior ao oferecimento da contestação, 

valorizando o contraditório e coligindo maiores elementos para melhor 

elucidação dos fatos. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DIFERIDA PARA DEPOIS DA 

APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRUDENTE 

ARBÍTRIO DO JUIZ. Não há falar em reforma da decisão agravada, quando 

o Juiz, com base em seu prudente arbítrio, entende por bem não apreciar o 

pedido antecipatório de tutela, enquanto não sobrevier a contestação, 

para se respeitar a ampla defesa e o contraditório, à vista da não 

configuração imediata da verossimilhança das alegações. (TJ-MG , 

Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 

17ª CÂMARA CÍVEL).” Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição 

inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre 

outros, “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 da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, 

art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c 

art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do reclamante, 

devendo a reclamada apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo. Cite-se a 

requerida, na forma e moldes legais. No mais, aguarde-se a realização de 

audiência de conciliação designada nos autos, devendo a s partes serem 

intimadas acerca da solenidade. Na data da audiência, caso não haja 

acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos 

termos do Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 

23, ambos da LJE). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cáceres/MT, 27 

de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 

Cooperador (Portaria n. 1.024/2018-PRES.)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002963-36.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BETHANIA CRUZ BIANQUINI PALMIRO (REQUERENTE)

CIBELI SIMOES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

CAMILA GONZAGA VANINI (ADVOGADO(A))

RICHARD RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA MARCILENE AIRES GARCIA (REQUERIDO)

ROSANIO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

NILZA AIRES EGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002963-36.2018.8.11.0006. REQUERENTE: BETHANIA CRUZ BIANQUINI 

PALMIRO REQUERIDO: ROSANIO OLIVEIRA DA SILVA, ANDREIA 

MARCILENE AIRES GARCIA, NILZA AIRES EGUES Vistos, etc. Nos termos 

do artigo 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em 

colacionar em nome da parte autora comprovante de endereço (conta de 

luz, água, telefone) nos autos, para o fim de fixar a competência deste 

Juízo. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 27 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 1.024/2018-PRES.)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003412-91.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA PACHECO QUIDA (ADVOGADO(A))

SIMONE DOS REIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003412-91.2018.8.11.0006. REQUERENTE: SIMONE DOS REIS 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Inicialmente, em relação 

ao pedido de antecipação de tutela, já que se trata de prover 

antecipadamente um pedido de mérito, não se pode olvidar que somente 

em casos especiais poderá o mesmo ser concedido antes da citação da 

parte requerida e deve estar amparado em elementos suficientes para 

afastar o perigo da irreversibilidade da concessão. Sobre a antecipação 

dos efeitos da tutela, dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: "Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Dessa maneira, antes da apreciação do 

pedido de tutela antecipada, entendo necessária a formação do 

contraditório para melhor elucidação dos fatos narrados na exordial, de 

modo a dar azo ao deferimento da tutela de urgência em sede de cognição 

sumária. Assim, POSTERGO o exame dos pedidos de antecipação de 

tutela para momento posterior ao oferecimento da contestação, 

valorizando o contraditório e coligindo maiores elementos para melhor 

elucidação dos fatos. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DIFERIDA PARA DEPOIS DA 

APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRUDENTE 

ARBÍTRIO DO JUIZ. Não há falar em reforma da decisão agravada, quando 

o Juiz, com base em seu prudente arbítrio, entende por bem não apreciar o 

pedido antecipatório de tutela, enquanto não sobrevier a contestação, 

para se respeitar a ampla defesa e o contraditório, à vista da não 

configuração imediata da verossimilhança das alegações. (TJ-MG , 

Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 

17ª CÂMARA CÍVEL).” Recebo a peça inicial, eis que preenche os 

requisitos previstos nos arts. 319 e 320 e não incide em nenhuma das 

hipóteses do art. 330, todos do CPC/15. Dispensada a audiência de 

conciliação em razão da natureza da ação. Cite-se o requerido da 

presente ação para, querendo, apresentar contestação no prazo legal. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 27 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 1.024/2018-PRES.)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003542-81.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE GOMES COSTA (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003542-81.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ARLETE GOMES COSTA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Nos termos do artigo 321 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 do extrato de consulta de balcão SPC e SERASA (a ser 

retirado no CDL), atualizado e legível, contemporâneo ao ajuizamento da 

ação. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 27 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 1.024/2018-PRES.)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003546-21.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE GOMES COSTA (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003546-21.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ARLETE GOMES COSTA 

REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A. Vistos, etc. Nos termos do artigo 

321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte requerente, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar 

nos autos cópia do extrato de consulta de balcão SPC e SERASA (a ser 

retirado no CDL), atualizado e legível, contemporâneo ao ajuizamento da 

ação. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 27 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 1.024/2018-PRES.)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003565-27.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR WILSON DE ALMEIDA (REQUERENTE)

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003565-27.2018.8.11.0006. REQUERENTE: EDGAR WILSON DE ALMEIDA 

REQUERIDO: AYMORE Vistos, etc. Inicialmente, em relação ao pedido de 

antecipação de tutela, já que se trata de prover antecipadamente um 

pedido de mérito, não se pode olvidar que somente em casos especiais 

poderá o mesmo ser concedido antes da citação da parte requerida e 

deve estar amparado em elementos suficientes para afastar o perigo da 

irreversibilidade da concessão. Sobre a antecipação dos efeitos da tutela, 

dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: "Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo.” Dessa maneira, antes da apreciação do pedido de tutela 

antecipada, entendo necessária a formação do contraditório para melhor 

elucidação dos fatos narrados na exordial, de modo a dar azo ao 

deferimento da tutela de urgência em sede de cognição sumária. Assim, 

POSTERGO o exame dos pedidos de antecipação de tutela para momento 

posterior ao oferecimento da contestação, valorizando o contraditório e 

coligindo maiores elementos para melhor elucidação dos fatos. Nesse 

sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA 

DIFERIDA PARA DEPOIS DA APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO - 

POSSIBILIDADE - PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ. Não há falar em reforma 

da decisão agravada, quando o Juiz, com base em seu prudente arbítrio, 

entende por bem não apreciar o pedido antecipatório de tutela, enquanto 

não sobrevier a contestação, para se respeitar a ampla defesa e o 

contraditório, à vista da não configuração imediata da verossimilhança das 

alegações. (TJ-MG , Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 

11/06/2014, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL).” Anoto, outrossim, que 

o fato narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo 

direito do consumidor, entre outros, “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 da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032628/8/2018 Página 78 de 504



experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do reclamante, devendo a 

reclamada apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesmo. Cite-se a requerida, na forma 

e moldes legais. No mais, aguarde-se a realização de audiência de 

conciliação designada nos autos, devendo a s partes serem intimadas 

acerca da solenidade. Na data da audiência, caso não haja acordo, a 

parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, 

para apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos termos do 

Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos 

da LJE). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cáceres/MT, 27 de agosto 

de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador 

(Portaria n. 1.024/2018-PRES.)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000254-28.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIRO DA CRUZ DE ALMEIDA (REQUERENTE)

LILIAN FRAGA DE CASTRO (ADVOGADO(A))

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR (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: 16/10/2018 Hora: 15:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000247-36.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN FRAGA DE CASTRO (ADVOGADO(A))

CESARINO NEVES PENHA (REQUERENTE)

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: 16/10/2018 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: 8011044-20.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

NEDER MACIEL VILLAS BOAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE, POR MEIO DO SEU ADVOGADO, PARA 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS DO CÁLCULO EM ANEXO, NO 

PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, DE ACORDO COM O PROVIMENTO 

40/2014-CGJ CUSTAS: R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003268-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

LUIZ ELIEZER DE SOUZA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE, POR MEIO DO SEU ADVOGADO, PARA 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS DO CÁLCULO EM ANEXO, NO 

PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, DE ACORDO COM O PROVIMENTO 

40/2014-CGJ CUSTAS: R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010672-08.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARLENE DA SILVA FIGUEIREDO TUSSUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Projeto de Sentença Processo: 8010672-08.2015.8.11.0006 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 E PEDIDO DE 

LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE em que a autora alega que teve seu 

nome inserido no cadastro de devedores indevidamente. A parte 

Promovente, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, 

não compareceu ao ato, conforme consignado em Termo de Audiência 

(Evento Id. nº 2662461), e não consta nos autos qualquer justificativa para 

sua ausência. Diante da contumácia da parte promovente, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, 

da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que 

a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO 

a parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. 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. Suelleyn de Oliveira Pains 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. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003707-31.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES (ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SILVA MENDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADO MULTISEGMENTOS CREDITSTORE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003707-31.2018.8.11.0006. REQUERENTE: VALERIA APARECIDA SILVA 

MENDES REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO PADRONIZADO MULTISEGMENTOS CREDITSTORE 

Vistos, etc. Nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, 

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

emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia do extrato de 

consulta de balcão SPC e SERASA (a ser retirado no CDL), atualizado e 

legível, contemporâneo ao ajuizamento da ação, bem como junte em nome 

da parte autora comprovante de endereço (conta de luz, água, telefone) 

nos autos para o fim de fixar a competência deste Juízo. Cumprida a 

determinação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. Cáceres/MT, 

27 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 

Cooperador (Portaria n. 1.024/2018-PRES.)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011940-39.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX MANOEL SOUZA PINTO ALVARES (REQUERENTE)

RENATO CESAR MARTINS CUNHA (ADVOGADO(A))

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN (ADVOGADO(A))

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011940-39.2011.8.11.0006. REQUERENTE: FELIX MANOEL SOUZA PINTO 

ALVARES REQUERIDO: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, 

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. Vistos, etc. Intime-se o 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, requeira o que entender 

de direito, sob pena de arquivamento do feito. Cumpra-se. Cáceres/MT, 27 

de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 

Cooperador (Portaria n. 1.024/2018-PRES.)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003969-78.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLAS MURTINHO RAMOS (ADVOGADO(A))

WELLINGTON WESLEY MIRANDA RAMOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003969-78.2018.8.11.0006. REQUERENTE: WELLINGTON WESLEY 

MIRANDA RAMOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Nos 

termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial 

consistente em colacionar nos autos cópia do extrato de consulta de 

balcão SPC e SERASA (a ser retirado no CDL), atualizado e legível, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação. Cumprida a determinação ou 

decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. Cáceres/MT, 27 de agosto de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria 

n. 1.024/2018-PRES.)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003973-18.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANI MARIA MENDES (REQUERENTE)

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003973-18.2018.8.11.0006. REQUERENTE: SILVANI MARIA MENDES 

REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA Vistos, etc. Inicialmente, em 

relação ao pedido de antecipação de tutela, já que se trata de prover 

antecipadamente um pedido de mérito, não se pode olvidar que somente 

em casos especiais poderá o mesmo ser concedido antes da citação da 

parte requerida e deve estar amparado em elementos suficientes para 

afastar o perigo da irreversibilidade da concessão. Sobre a antecipação 

dos efeitos da tutela, dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: "Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Dessa maneira, antes da apreciação do 

pedido de tutela antecipada, entendo necessária a formação do 

contraditório para melhor elucidação dos fatos narrados na exordial, de 

modo a dar azo ao deferimento da tutela de urgência em sede de cognição 

sumária. Assim, POSTERGO o exame dos pedidos de antecipação de 

tutela para momento posterior ao oferecimento da contestação, 

valorizando o contraditório e coligindo maiores elementos para melhor 

elucidação dos fatos. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DIFERIDA PARA DEPOIS DA 

APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRUDENTE 

ARBÍTRIO DO JUIZ. Não há falar em reforma da decisão agravada, quando 

o Juiz, com base em seu prudente arbítrio, entende por bem não apreciar o 

pedido antecipatório de tutela, enquanto não sobrevier a contestação, 

para se respeitar a ampla defesa e o contraditório, à vista da não 

configuração imediata da verossimilhança das alegações. (TJ-MG , 

Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 

17ª CÂMARA CÍVEL).” Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição 

inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre 

outros, “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 da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, 

art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c 

art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do reclamante, 

devendo a reclamada apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo. Cite-se a 

requerida, na forma e moldes legais. No mais, aguarde-se a realização de 

audiência de conciliação designada nos autos, devendo a s partes serem 

intimadas acerca da solenidade. Na data da audiência, caso não haja 

acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos 

termos do Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 

23, ambos da LJE). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cáceres/MT, 27 

de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 

Cooperador (Portaria n. 1.024/2018-PRES.)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002047-02.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE ROSA ALDA CRUZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANA CLARA DIAS NANI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002047-02.2018.8.11.0006. REQUERENTE: LUCIENE ROSA ALDA CRUZ 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 

Analisando os autos, verifiquei que há a necessidade da formação do 

contraditório para posterior análise do pedido de tutela de urgência. Sendo 

assim, mantenho os entendimentos exarados nos ids. 13067694 e 

14418269, postergando a análise da medida de urgência para após a 

apresentação da contestação (cujo prazo de finda cinco dias após a 

realização da audiência de conciliação, nos termos do Enunciado n°. 11 da 

Turma Recursal do TJMT). Intime-se a requerente. Cumpra-se as 

determinações exaradas no id. 13067694. Às providências. Cáceres/MT, 

27 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 

Cooperador (Portaria n. 1.024/2018-PRES.)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002242-84.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA (ADVOGADO(A))

IONE APARECIDA MARTINS CASTILHO PEREIRA (REQUERENTE)

CARINE TOMAZ FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002242-84.2018.8.11.0006. REQUERENTE: IONE APARECIDA MARTINS 

CASTILHO PEREIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

RECEBO A PEÇA INICIAL eis que preenche os requisitos legais previstos 

no art. 319 e não incide em nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC. 

Cite-se o requerido para que, caso queira, conteste a ação no prazo legal. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 27 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 1.024/2018-PRES.)
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001867-83.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS DE SOUZA COELHO (REQUERENTE)

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Bradesco Financiamentos (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001867-83.2018.8.11.0006. REQUERENTE: RUBENS DE SOUZA COELHO 

REQUERIDO: BRADESCO FINANCIAMENTOS Vistos, etc. Inicialmente, em 

relação ao pedido de antecipação de tutela, já que se trata de prover 

antecipadamente um pedido de mérito, não se pode olvidar que somente 

em casos especiais poderá o mesmo ser concedido antes da citação da 

parte requerida e deve estar amparado em elementos suficientes para 

afastar o perigo da irreversibilidade da concessão. Sobre a antecipação 

dos efeitos da tutela, dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: "Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Dessa maneira, antes da apreciação do 

pedido de tutela antecipada, entendo necessária a formação do 

contraditório para melhor elucidação dos fatos narrados na exordial, de 

modo a dar azo ao deferimento da tutela de urgência em sede de cognição 

sumária. Assim, POSTERGO o exame dos pedidos de antecipação de 

tutela para momento posterior ao oferecimento da contestação, 

valorizando o contraditório e coligindo maiores elementos para melhor 

elucidação dos fatos. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DIFERIDA PARA DEPOIS DA 

APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRUDENTE 

ARBÍTRIO DO JUIZ. Não há falar em reforma da decisão agravada, quando 

o Juiz, com base em seu prudente arbítrio, entende por bem não apreciar o 

pedido antecipatório de tutela, enquanto não sobrevier a contestação, 

para se respeitar a ampla defesa e o contraditório, à vista da não 

configuração imediata da verossimilhança das alegações. (TJ-MG , 

Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 

17ª CÂMARA CÍVEL).” Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição 

inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre 

outros, “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 da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, 

art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c 

art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do reclamante, 

devendo a reclamada apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo. Cite-se a 

requerida, na forma e moldes legais. No mais, aguarde-se a realização de 

audiência de conciliação designada nos autos, devendo a s partes serem 

intimadas acerca da solenidade. Na data da audiência, caso não haja 

acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos 

termos do Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 

23, ambos da LJE). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cáceres/MT, 27 

de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 

Cooperador (Portaria n. 1.024/2018-PRES.)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001872-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO ALVES DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001872-08.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ALESSANDRO ALVES DE 

MORAES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos, etc. Inicialmente, 

em relação ao pedido de antecipação de tutela, já que se trata de prover 

antecipadamente um pedido de mérito, não se pode olvidar que somente 

em casos especiais poderá o mesmo ser concedido antes da citação da 

parte requerida e deve estar amparado em elementos suficientes para 

afastar o perigo da irreversibilidade da concessão. Sobre a antecipação 

dos efeitos da tutela, dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: "Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Dessa maneira, antes da apreciação do 

pedido de tutela antecipada, entendo necessária a formação do 

contraditório para melhor elucidação dos fatos narrados na exordial, de 

modo a dar azo ao deferimento da tutela de urgência em sede de cognição 

sumária. Assim, POSTERGO o exame dos pedidos de antecipação de 

tutela para momento posterior ao oferecimento da contestação, 

valorizando o contraditório e coligindo maiores elementos para melhor 

elucidação dos fatos. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DIFERIDA PARA DEPOIS DA 

APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRUDENTE 

ARBÍTRIO DO JUIZ. Não há falar em reforma da decisão agravada, quando 

o Juiz, com base em seu prudente arbítrio, entende por bem não apreciar o 

pedido antecipatório de tutela, enquanto não sobrevier a contestação, 

para se respeitar a ampla defesa e o contraditório, à vista da não 

configuração imediata da verossimilhança das alegações. (TJ-MG , 

Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 

17ª CÂMARA CÍVEL).” Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição 

inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre 

outros, “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 da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, 

art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c 

art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do reclamante, 

devendo a reclamada apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo. Cite-se a 

requerida, na forma e moldes legais. No mais, aguarde-se a realização de 

audiência de conciliação designada nos autos, devendo a s partes serem 

intimadas acerca da solenidade. Na data da audiência, caso não haja 

acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos 

termos do Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 

23, ambos da LJE). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cáceres/MT, 27 

de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 

Cooperador (Portaria n. 1.024/2018-PRES.)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003988-84.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO STEFANI ROCHA (REQUERENTE)

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003988-84.2018.8.11.0006. REQUERENTE: PAULO STEFANI ROCHA 

REQUERIDO: AYMORE, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Vistos, etc. 

Inicialmente, em relação ao pedido de antecipação de tutela, já que se trata 

de prover antecipadamente um pedido de mérito, não se pode olvidar que 

somente em casos especiais poderá o mesmo ser concedido antes da 

citação da parte requerida e deve estar amparado em elementos 

suficientes para afastar o perigo da irreversibilidade da concessão. Sobre 

a antecipação dos efeitos da tutela, dispõe o artigo 300 do Código de 

Processo Civil: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Dessa maneira, antes da 

apreciação do pedido de tutela antecipada, entendo necessária a 

formação do contraditório para melhor elucidação dos fatos narrados na 

exordial, de modo a dar azo ao deferimento da tutela de urgência em sede 
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de cognição sumária. Assim, POSTERGO o exame dos pedidos de 

antecipação de tutela para momento posterior ao oferecimento da 

contestação, valorizando o contraditório e coligindo maiores elementos 

para melhor elucidação dos fatos. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DIFERIDA PARA DEPOIS DA 

APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRUDENTE 

ARBÍTRIO DO JUIZ. Não há falar em reforma da decisão agravada, quando 

o Juiz, com base em seu prudente arbítrio, entende por bem não apreciar o 

pedido antecipatório de tutela, enquanto não sobrevier a contestação, 

para se respeitar a ampla defesa e o contraditório, à vista da não 

configuração imediata da verossimilhança das alegações. (TJ-MG , 

Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 

17ª CÂMARA CÍVEL).” Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição 

inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre 

outros, “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 da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, 

art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c 

art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do reclamante, 

devendo a reclamada apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo. Cite-se a 

requerida, na forma e moldes legais. No mais, aguarde-se a realização de 

audiência de conciliação designada nos autos, devendo a s partes serem 

intimadas acerca da solenidade. Na data da audiência, caso não haja 

acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos 

termos do Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 

23, ambos da LJE). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cáceres/MT, 27 

de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 

Cooperador (Portaria n. 1.024/2018-PRES.)

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012705-68.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WANTUIL FERNANDES JUNIOR (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR FRANCA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(EXECUTADO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8012705-68.2015.8.11.0006. EXEQUENTE: PAULO CESAR FRANCA 

EXECUTADO: FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO 

BITTENCOURT, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT 

Vistos, etc. Este juízo mantém o entendimento exarado no id. 13266059. 

Cumpra-se o determinado no id. acima mencionado. Às providências. 

CÁCERES, 13 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012577-48.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO COSTA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ROGER SILVANO FREIRE DE BARROS (ADVOGADO(A))

ROSANA DA SILVA FREIRE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8012577-48.2015.8.11.0006. EXEQUENTE: ROSANA DA SILVA FREIRE 

EXECUTADO: OI S.A Vistos, etc. Intime-se a parte executada para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento na dívida exequenda, sob 

pena de aplicação de multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 

523 do CPC. Cumpra-se. CÁCERES, 13 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001735-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA (ADVOGADO(A))

ROBERTO FIDELIS SIMON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001735-26.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ROBERTO FIDELIS SIMON 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos, etc. Inicialmente, em 

relação ao pedido de antecipação de tutela, já que se trata de prover 

antecipadamente um pedido de mérito, não se pode olvidar que somente 

em casos especiais poderá o mesmo ser concedido antes da citação da 

parte requerida e deve estar amparado em elementos suficientes para 

afastar o perigo da irreversibilidade da concessão. Sobre a antecipação 

dos efeitos da tutela, dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: "Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Dessa maneira, antes da apreciação do 

pedido de tutela antecipada, entende-se necessária a formação do 

contraditório para melhor elucidação dos fatos narrados na exordial, de 

modo a dar azo ao deferimento da tutela de urgência em sede de cognição 

sumária. Assim, POSTERGA-SE o exame dos pedidos de antecipação de 

tutela para momento posterior ao oferecimento da contestação, 

valorizando o contraditório e coligindo maiores elementos para melhor 

elucidação dos fatos. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DIFERIDA PARA DEPOIS DA 

APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRUDENTE 

ARBÍTRIO DO JUIZ. Não há falar em reforma da decisão agravada, quando 

o Juiz, com base em seu prudente arbítrio, entende por bem não apreciar o 

pedido antecipatório de tutela, enquanto não sobrevier a contestação, 

para se respeitar a ampla defesa e o contraditório, à vista da não 

configuração imediata da verossimilhança das alegações. (TJ-MG , 

Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 

17ª CÂMARA CÍVEL).” Anote-se, outrossim, que o fato narrado na petição 

inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre 

outros, “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 da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, 

art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c 

art. 373, inc. II, do C.P.C., inverte-se o ônus da prova em favor do 

reclamante, devendo a reclamada apresentar prova quanto à existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo. Cite-se a 

requerida, na forma e moldes legais. Considerando a Portaria 

10042018-PRES, proceda a secretaria da vara com o agendamento de 

nova audiência de conciliação, devendo as partes serem intimadas acerca 

da nova data e horário. Na data da audiência, caso não haja acordo, a 

parte requerida tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, 

para apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos termos do 

Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos 

da LJE). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 13 de agosto de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007670-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

HENRIQUE DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

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 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007670-81.2017.8.11.0006. REQUERENTE: HENRIQUE DA SILVA LIMA 
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REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Considerando o documento de id. 

13390413, acata-se a justificativa apresentada. Proceda a secretaria da 

vara com o agendamento de nova audiência de conciliação, devendo as 

partes serem intimadas acerca da solenidade. Cumpra-se. CÁCERES, 14 

de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004111-82.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NICANOR VENANCIO DE SOUZA (REQUERENTE)

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GREMIO DE APOIO DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1004111-82.2018.8.11.0006. REQUERENTE: NICANOR VENANCIO DE 

SOUZA REQUERIDO: GREMIO DE APOIO DOS MILITARES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Nos termos do artigo 321 do Código de 

Processo Civil, INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar em nome da 

parte autora comprovante de endereço (conta de luz, água, telefone) nos 

autos, para o fim de fixar a competência deste Juízo. Cumprida a 

determinação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 14 

de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000586-92.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA SOCORRO DA CRUZ (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000586-92.2018.8.11.0006. REQUERENTE: CECILIA SOCORRO DA CRUZ 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Analisando a 

justificativa apresentada pela parte autora, verifica-se que a mesma 

merece ser acolhida. Proceda a secretaria da vara com o agendamento de 

nova audiência de conciliação, devendo as partes serem intimadas acerca 

da solenidade. Cumpra-se. CÁCERES, 14 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001557-14.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCI APARECIDA XAVIER DA CRUZ (REQUERENTE)

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

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: 09/08/2017 Hora: 13:00 (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: 1000588-62.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

CECILIA SOCORRO DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000588-62.2018.8.11.0006. REQUERENTE: CECILIA SOCORRO DA CRUZ 

REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A. Vistos, etc. Analisando a 

justificativa apresentada, verifica-se que a mesma merece ser acolhida. 

Proceda a secretaria da vara com o agendamento de nova audiência de 

conciliação, devendo as partes serem intimadas da solenidade. 

Cumpra-se. CÁCERES, 14 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000553-05.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA PAIXAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000553-05.2018.8.11.0006. REQUERENTE: LUCIANA PAIXAO DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. 

Considerando que o patrono dao requerido se habilitou nos autos, proceda 

a secretaria com o agendamento de nova audiência de conciliação, 

devendo as partes serem intimadas acerca da solenidade. Cumpra-se. 

CÁCERES, 14 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000697-76.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO MAXIMIANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES (ADVOGADO(A))

TAMARA MANHAES ROCHA (REQUERENTE)

JEISON BATISTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000697-76.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ALEXSANDRO MAXIMIANO 

DE OLIVEIRA, TAMARA MANHAES ROCHA REQUERIDO: GOL LINHAS 

AÉREAS S.A. Vistos, etc. Analisando a justificativa apresentada, 

verifica-se que a mesma merece ser acolhida. Proceda a secretaria da 

vara com o agendamento de nova audiência preliminar, devendo as partes 

serem intimadas acerca da solenidade. Cumpra-se. CÁCERES, 14 de 

agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004144-72.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE (ADVOGADO(A))

AGNALDO PENA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1004144-72.2018.8.11.0006. REQUERENTE: AGNALDO PENA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos, etc. Nos termos do 

artigo 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte requerente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em 

colacionar em nome da parte autora comprovante de endereço (conta de 

luz, água, telefone) nos autos, para o fim de fixar a competência deste 

Juízo. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. 
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Cumpra-se. CÁCERES, 15 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005415-53.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVAIL DA SILVA SOBRINHO (REQUERENTE)

FERNANDO ROBERTO FELFILI (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: 

1005415-53.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ADEVAIL DA SILVA 

SOBRINHO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte requerida foi citada um dia antes da audiência 

designada, não havendo tempo hábil para seu comparecimento. Isto posto, 

proceda a secretaria da vara com o agendamento de nova audiência de 

conciliação, devendo as partes serem intimadas acerca da solenidade. 

Cumpra-se. CÁCERES, 16 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004145-91.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA CARDOSO (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA CARDOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL FRANCISCO DE CAMPOS NETO (REQUERIDO)

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA (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: 

16/10/2018 Hora: 16:1515 (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: 1006253-93.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ERALDO MARTINS CHAVES (REQUERENTE)

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006253-93.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ERALDO MARTINS CHAVES 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que foi exíguo o tempo 

entre a citação da requerida e a realização da audiência. Isto posto, 

proceda a secretaria da vara com o agendamento de nova audiência de 

conciliação, devendo as partes serem intimadas acerca da solenidade. 

Cumpra-se. CÁCERES, 16 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003832-67.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

KARINE ARRUDA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003832-67.2016.8.11.0006. REQUERENTE: KARINE ARRUDA DA SILVA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que a requerida foi citada 

após a realização da audiência. Isto posto, proceda a secretaria da vara 

com o agendamento de nova audiência de conciliação, devendo as partes 

serem intimadas acerca da solenidade. Cumpra-se. CÁCERES, 16 de 

agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006256-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES (ADVOGADO(A))

ELISANGELA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006256-48.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ELISANGELA DA SILVA 

PEREIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Compulsando 

os autos, verifica-se que a parte requerida foi citada após a realização da 

audiência. Isto posto, proceda a secretaria da vara com o agendamento de 

nova audiência de conciliação, devendo as partes serem intimadas acerca 

da solenidade. Cumpra-se. CÁCERES, 16 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005327-15.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO (ADVOGADO(A))

TIAGO PENHA LARA (REQUERENTE)

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: 

1005327-15.2017.8.11.0006. REQUERENTE: TIAGO PENHA LARA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se 

que a parte requerida foi citada no dia da audiência realizada. Isto posto, 

proceda a secretaria da vara com o agendamento de nova audiência de 

conciliação, devendo as partes serem intimadas acerca da solenidade. 

Cumpra-se. CÁCERES, 16 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005295-10.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

MARCELO CIRILO SILVA (REQUERENTE)

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 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005295-10.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MARCELO CIRILO SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se 

que a requerida foi citada após a realização de audiência. Isto posto, 

proceda a secretaria da vara com o agendamento de nova audiência de 

conciliação, devendo as partes serem intimadas acerca da solenidade. 

Cumpra-se. CÁCERES, 16 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005326-30.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA DE CARVALHO (REQUERENTE)

RONAN BOTELHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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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 DESPACHO Processo: 

1005326-30.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MARIANA DE CARVALHO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se 

que a parte requerida foi citada um dia antes da audiência. Isto posto, 

proceda a secretaria da vara com o agendamento de nova audiência de 

conciliação, devendo as partes serem intimadas acerca da solenidade. 

Cumpra-se. CÁCERES, 16 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006674-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006674-83.2017.8.11.0006. REQUERENTE: DANILO DO ESPIRITO SANTO 

REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que o requerido foi citado no dia da 

realização da audiência. Isto posto, proceda a secretaria da vara com o 

agendamento de nova audiência de conciliação, devendo as partes serem 

intimadas acerca da solenidade. Cumpra-se. CÁCERES, 16 de agosto de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006073-77.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

DEVANICE DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006073-77.2017.8.11.0006. REQUERENTE: DEVANICE DE JESUS 

REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que a requerida foi citada um dia antes da realização da 

audiência. Isto posto, proceda a secretaria da vara com o agendamento de 

nova audiência de conciliação, devendo as partes serem intimadas acerca 

da solenidade. Cumpra-se. CÁCERES, 16 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002540-47.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DA COSTA OLIVEIRA (REQUERENTE)

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (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 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002540-47.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ALINE DA COSTA OLIVEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Intime-se a parte recorrente para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos o comprovante de pagamento 

do preparo recursal. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, 

conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 16 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011077-10.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA GONCALVES (REQUERENTE)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011077-10.2016.8.11.0006. REQUERENTE: APARECIDA GONCALVES 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. Tendo em vista a desistência 

da pretensão recursal, arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 16 

de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004387-16.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MARCIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

FELIPE TELES TOUROUNOGLOU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1004387-16.2018.8.11.0006. REQUERENTE: LUIZ MARCIO PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: AYMORE Vistos, etc. Inicialmente, em relação ao 

pedido de antecipação de tutela, já que se trata de prover 

antecipadamente um pedido de mérito, não se pode olvidar que somente 

em casos especiais poderá o mesmo ser concedido antes da citação da 

parte requerida e deve estar amparado em elementos suficientes para 

afastar o perigo da irreversibilidade da concessão. Sobre a antecipação 

dos efeitos da tutela, dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: "Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Dessa maneira, antes da apreciação do 

pedido de tutela antecipada, entende-se necessária a formação do 

contraditório para melhor elucidação dos fatos narrados na exordial, de 

modo a dar azo ao deferimento da tutela de urgência em sede de cognição 

sumária. Assim, POSTERGA-SE o exame dos pedidos de antecipação de 

tutela para momento posterior ao oferecimento da contestação, 

valorizando o contraditório e coligindo maiores elementos para melhor 

elucidação dos fatos. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DIFERIDA PARA DEPOIS DA 

APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRUDENTE 

ARBÍTRIO DO JUIZ. Não há falar em reforma da decisão agravada, quando 

o Juiz, com base em seu prudente arbítrio, entende por bem não apreciar o 

pedido antecipatório de tutela, enquanto não sobrevier a contestação, 

para se respeitar a ampla defesa e o contraditório, à vista da não 

configuração imediata da verossimilhança das alegações. (TJ-MG , 

Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 

17ª CÂMARA CÍVEL).” Anote-se, outrossim, que o fato narrado na petição 

inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre 

outros, “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 da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, 

art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c 

art. 373, inc. II, do C.P.C., inverte-se o ônus da prova em favor do 

requerente, devendo a requerida apresentar prova quanto à existência de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo. Cite-se a 

requerida, na forma e moldes legais. No mais, aguarde-se a realização de 

audiência de conciliação designada nos autos, devendo a s partes serem 

intimadas acerca da solenidade. Na data da audiência, caso não haja 

acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos 

termos do Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do 
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Estado de Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 

23, ambos da LJE). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 17 de 

agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000920-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA ROGGIA SOLDERA FERREIRA (REQUERENTE)

MARLY DE FATIMA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAPITAL COBRANCAS S/S LTDA - EPP (REQUERIDO)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000920-29.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MARCIA REGINA ROGGIA 

SOLDERA FERREIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, CAPITAL COBRANCAS S/S LTDA - EPP Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que a requerida PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS foi citada um dia antes da realização 

da audiência, tornando-se impossível desta feita seu comparecimento. Isto 

posto, proceda a secretaria da vara com o agendamento de nova 

audiência preliminar, devendo as partes serem intimadas acerca da 

solenidade. Cumpra-se. CÁCERES, 17 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001557-14.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCI APARECIDA XAVIER DA CRUZ (REQUERENTE)

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO (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 Numero do Processo: 

1001557-14.2017.8.11.0006 REQUERENTE: MARLUCI APARECIDA XAVIER 

DA CRUZ REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório na 

forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, passo a fundamentar e 

decidir a questão posta em Juízo. É o breve relato. DECIDO. A ação em tela 

deve ser extinta em razão da ausência injustificada da parte autora à 

audiência de conciliação designada nos autos. Observa-se do citado 

termo de audiência que a parte autora não compareceu ao ato judicial e 

não comprovou a impossibilidade de estar presente até a abertura da 

mesma. O art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 determina a extinção do 

processo sem julgamento do mérito quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo. Trata-se de preceito cogente, 

uma vez que a hipótese prevista no artigo 51, I, Lei 9.099/95, não 

comporta qualquer exceção à ausência do autor, como a possibilidade de 

fazer-se “representar” por preposto, cabível apenas em relação às 

pessoas jurídicas ou titular de firma individual (LJE, art. 9º, § 4º), ou por 

procurador, mesmo que com instrumento de mandato com poderes para 

transigir, isso porque a mencionada legislação prima pelo princípio da 

pessoalidade, ou seja, a presença de ambas as partes. Eis a lição 

jurisprudencial: “Processo - Extinção - O não comparecimento do autor na 

audiência designada implica na extinção do processo, na forma do art. 51, 

I, da Lei nº 9.099/95 - Recurso improvido” (Juízes da Terceira Turma do 

Primeiro Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis da Capital, 

votação unânime - negou provimento ao recurso – Relator: Juiz 

Aben-Athar - São Paulo, 09 de setembro de 1999). Inobstante remanesça 

ao Reclamante o direito de repetir o pedido por meio de outra ação, a 

extinção do processo se impõe por força do disposto no inc. I do art. 51 

da LJE, não apenas para garantir tratamento isonômico às partes no 

processo, mas, também, como forma de evidenciar ao Reclamante que 

assim como tem ele direito de petição para solução de seus conflitos deve 

ele, por outro lado, subordinar-se às regras processuais pertinentes, ao 

menos acompanhando o processo que aberto a seu pedido. Ante o 

exposto, julgo extinto o processo nos termos do art. 51, inc. I, da Lei nº 

9099/95, determinando o arquivamento dos autos após o decurso do 

prazo recursal. Condeno o Autor ao pagamento das custas processuais, 

nos termos do artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002592-72.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA LORRAINE DE OLIVEIRA XAVIER (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: 16/10/2018 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: 1006918-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO FLAVIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006918-12.2017.8.11.0006. REQUERENTE: LUCIO FLAVIO DOS SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se 

que a requerida foi citada no dia da realização da audiência. Isto posto, 

proceda a secretaria da vara com o agendamento de nova audiência de 

conciliação, devendo as partes serem intimadas acerca da solenidade. 

Cumpra-se. CÁCERES, 17 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006923-34.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

SILVIO KLEBER BIANCHINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRILHA VIP COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

TIAGO KLEIN DIAS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006923-34.2017.8.11.0006. REQUERENTE: SILVIO KLEBER BIANCHINI 

REQUERIDO: TRILHA VIP COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E 

ACESSORIOS LTDA - ME Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se 

que a parte requerida foi citada após a realização da audiência. Isto posto, 

proceda a secretaria da vara com o agendamento de nova audiência de 

conciliação, devendo as partes serem intimadas acerca da solenidade. 

Cumpra-se. CÁCERES, 17 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001768-50.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA (ADVOGADO(A))

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE (ADVOGADO(A))

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN (ADVOGADO(A))

WANDERSON DE CAMPOS PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

EDITORA GLOBO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001768-50.2017.8.11.0006. REQUERENTE: WANDERSON DE CAMPOS 

PEREIRA REQUERIDO: EDITORA GLOBO S/A Vistos, etc. Intime-se a parte 

requerida para que, no prazo de 10 (dez) dias, acoste aos autos o acordo 

pactuado devidamente assinado pela parte requerente. Cumprida a 

determinação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 17 

de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-94.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

WILIANE RAMIREZ FURTADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000075-94.2018.8.11.0006. REQUERENTE: WILIANE RAMIREZ FURTADO 

REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que a parte requerida foi citada dois dias antes da 

realização da audiência, prazo este considerado exíguo, visto que a 

promovida não reside neste ente federado. Isto posto, proceda a 

secretaria da vara com o agendamento de nova audiência de conciliação, 

devendo as partes serem intimadas acerca da solenidade. Cumpra-se. 

CÁCERES, 17 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

AMARILDO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000029-08.2018.8.11.0006. REQUERENTE: AMARILDO OLIVEIRA DA 

SILVA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que a 

requerida foi citada um dia antes da realização da audiência, sendo 

impossível seu comparecimento na data aprazada. Isto posto, proceda a 

secretaria da vara com o agendamento de nova audiência de conciliação, 

devendo as partes serem intimadas acerca da solenidade. Cumpra-se. 

CÁCERES, 17 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007862-14.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

ODINEI GOMES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007862-14.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ODINEI GOMES DE CAMPOS, 

SUELI MOREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: MONGERAL AEGON 

SEGUROS E PREVIDENCIA S/A Vistos, etc. Compulsando os autos, 

verifica-se que a requerida foi citada no dia da realização da audiência. 

Isto posto, proceda a secretaria da vara com o agendamento de nova 

audiência de conciliação, devendo as partes serem intimadas acerca da 

solenidade. Cumpra-se. CÁCERES, 17 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011431-69.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

FERNANDO D AMICO MADI (ADVOGADO(A))

EDSON TEOTONIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE, POR MEIO DO SEU ADVOGADO, PARA 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS DO CÁLCULO EM ANEXO, NO 

PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, DE ACORDO COM O PROVIMENTO 

40/2014-CGJ CUSTAS: R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos).

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004510-14.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO LUIS MINHOLI (REQUERENTE)

HAMILTON LOBO MENDES FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1004510-14.2018.8.11.0006. REQUERENTE: CELSO LUIS MINHOLI 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Nos termos do artigo 

321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte requerente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar 

nos autos cópia do extrato de consulta de balcão SPC e SERASA (a ser 

retirado na CDL) e extrato de consulta balcão SCPC (a ser retirado na 

ACEC), atualizado e legível, contemporâneo ao ajuizamento da ação, bem 

como junte em nome da parte autora comprovante de endereço (conta de 

luz, água, telefone) nos autos para o fim de fixar a competência deste 

Juízo. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 20 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003481-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DIAS FONSECA (REQUERENTE)

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003481-26.2018.8.11.0006. REQUERENTE: DOUGLAS DIAS FONSECA 

REQUERIDO: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E 

INVESTIMENTO Vistos, etc. Inicialmente, em relação ao pedido de 

antecipação de tutela, já que se trata de prover antecipadamente um 

pedido de mérito, não se pode olvidar que somente em casos especiais 

poderá o mesmo ser concedido antes da citação da parte requerida e 

deve estar amparado em elementos suficientes para afastar o perigo da 

irreversibilidade da concessão. Sobre a antecipação dos efeitos da tutela, 

dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: "Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo.” Dessa maneira, antes da apreciação do pedido de tutela 

antecipada, entende-se necessária a formação do contraditório para 

melhor elucidação dos fatos narrados na exordial, de modo a dar azo ao 

deferimento da tutela de urgência em sede de cognição sumária. Assim, 

POSTERGA-SE o exame dos pedidos de antecipação de tutela para 

momento posterior ao oferecimento da contestação, valorizando o 

contraditório e coligindo maiores elementos para melhor elucidação dos 

fatos. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - 

TUTELA DIFERIDA PARA DEPOIS DA APRESENTAÇÃO DA 
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CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ. Não há 

falar em reforma da decisão agravada, quando o Juiz, com base em seu 

prudente arbítrio, entende por bem não apreciar o pedido antecipatório de 

tutela, enquanto não sobrevier a contestação, para se respeitar a ampla 

defesa e o contraditório, à vista da não configuração imediata da 

verossimilhança das alegações. (TJ-MG , Relator: Luciano Pinto, Data de 

Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL).” 

Anote-se, outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva de 

relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “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 da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 

6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 

373, inc. II, do C.P.C., inverte-se o ônus da prova em favor do requerente, 

devendo a requerida apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo. Cite-se a 

requerida, na forma e moldes legais. No mais, aguarde-se a realização de 

audiência de conciliação designada nos autos, devendo a s partes serem 

intimadas acerca da solenidade. Na data da audiência, caso não haja 

acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos 

termos do Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 

23, ambos da LJE). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 20 de 

agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002279-14.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA (ADVOGADO(A))

DARIANA FURLANETTO BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB PONTES E LACERDA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002279-14.2018.8.11.0006. REQUERENTE: DARIANA FURLANETTO 

BARBOSA REQUERIDO: CAB PONTES E LACERDA LTDA Vistos, etc. Nos 

termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial 

consistente em colacionar nos autos cópias legíveis dos documentos 

pessoais, como RG e CPF, bem como junte em nome dos autores 

comprovante de endereço (conta de luz, água, telefone) nos autos para o 

fim de fixar a competência deste Juízo. Cumprida a determinação ou 

decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 20 de agosto de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002282-66.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR BRUNO DE SOUZA (REQUERENTE)

REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002282-66.2018.8.11.0006. REQUERENTE: JAIR BRUNO DE SOUZA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I, NATURA COSMÉTICOS S.A Vistos, etc. 

Inicialmente, em relação ao pedido de antecipação de tutela, já que se trata 

de prover antecipadamente um pedido de mérito, não se pode olvidar que 

somente em casos especiais poderá o mesmo ser concedido antes da 

citação da parte requerida e deve estar amparado em elementos 

suficientes para afastar o perigo da irreversibilidade da concessão. Sobre 

a antecipação dos efeitos da tutela, dispõe o artigo 300 do Código de 

Processo Civil: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Dessa maneira, antes da 

apreciação do pedido de tutela antecipada, entende-se necessária a 

formação do contraditório para melhor elucidação dos fatos narrados na 

exordial, de modo a dar azo ao deferimento da tutela de urgência em sede 

de cognição sumária. Assim, POSTERGA-SE o exame dos pedidos de 

antecipação de tutela para momento posterior ao oferecimento da 

contestação, valorizando o contraditório e coligindo maiores elementos 

para melhor elucidação dos fatos. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DIFERIDA PARA DEPOIS DA 

APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRUDENTE 

ARBÍTRIO DO JUIZ. Não há falar em reforma da decisão agravada, quando 

o Juiz, com base em seu prudente arbítrio, entende por bem não apreciar o 

pedido antecipatório de tutela, enquanto não sobrevier a contestação, 

para se respeitar a ampla defesa e o contraditório, à vista da não 

configuração imediata da verossimilhança das alegações. (TJ-MG , 

Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 

17ª CÂMARA CÍVEL).” Anote-se, outrossim, que o fato narrado na petição 

inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre 

outros, “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 da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, 

art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c 

art. 373, inc. II, do C.P.C., inverte-se o ônus da prova em favor do 

requerente, devendo a requerida apresentar prova quanto à existência de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo. Cite-se a 

requerida, na forma e moldes legais. No mais, aguarde-se a realização de 

audiência de conciliação designada nos autos, devendo a s partes serem 

intimadas acerca da solenidade. Na data da audiência, caso não haja 

acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos 

termos do Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 

23, ambos da LJE). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 20 de 

agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002304-27.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER SILVA DA CRUZ (REQUERENTE)

ADRIANO COLLEGIO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002304-27.2018.8.11.0006. REQUERENTE: WAGNER SILVA DA CRUZ 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, 

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

emende a inicial consistente em colacionar nos autos em nome da parte 

autora comprovante de endereço (conta de luz, água, telefone) nos autos 

para o fim de fixar a competência deste Juízo. Cumprida a determinação 

ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 20 de agosto de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002324-18.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ATACILIO RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANA CLARA DIAS NANI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 
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1002324-18.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ATACILIO RAMOS DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Inicialmente, em relação ao pedido de antecipação de tutela, já 

que se trata de prover antecipadamente um pedido de mérito, não se pode 

olvidar que somente em casos especiais poderá o mesmo ser concedido 

antes da citação da parte requerida e deve estar amparado em elementos 

suficientes para afastar o perigo da irreversibilidade da concessão. Sobre 

a antecipação dos efeitos da tutela, dispõe o artigo 300 do Código de 

Processo Civil: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Dessa maneira, antes da 

apreciação do pedido de tutela antecipada, entende-se necessária a 

formação do contraditório para melhor elucidação dos fatos narrados na 

exordial, de modo a dar azo ao deferimento da tutela de urgência em sede 

de cognição sumária. Assim, POSTERGA-SE o exame dos pedidos de 

antecipação de tutela para momento posterior ao oferecimento da 

contestação, valorizando o contraditório e coligindo maiores elementos 

para melhor elucidação dos fatos. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DIFERIDA PARA DEPOIS DA 

APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRUDENTE 

ARBÍTRIO DO JUIZ. Não há falar em reforma da decisão agravada, quando 

o Juiz, com base em seu prudente arbítrio, entende por bem não apreciar o 

pedido antecipatório de tutela, enquanto não sobrevier a contestação, 

para se respeitar a ampla defesa e o contraditório, à vista da não 

configuração imediata da verossimilhança das alegações. (TJ-MG , 

Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 

17ª CÂMARA CÍVEL).” Anote-se, outrossim, que o fato narrado na petição 

inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre 

outros, “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 da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, 

art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c 

art. 373, inc. II, do C.P.C., inverte-se o ônus da prova em favor do 

requerente, devendo a requerida apresentar prova quanto à existência de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo. Cite-se a 

requerida, na forma e moldes legais. No mais, aguarde-se a realização de 

audiência de conciliação designada nos autos, devendo a s partes serem 

intimadas acerca da solenidade. Na data da audiência, caso não haja 

acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos 

termos do Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 

23, ambos da LJE). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 20 de 

agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002337-17.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE APARECIDA SOARES (ADVOGADO(A))

EDSON SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J.C. TAVARES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002337-17.2018.8.11.0006. REQUERENTE: EDSON SILVA REQUERIDO: 

J.C. TAVARES LTDA - ME Vistos, etc. Nos termos do artigo 321 do Código 

de Processo Civil, INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia 

do extrato de consulta de balcão SPC e SERASA (a ser retirado na CDL) e 

extrato de consulta balcão SCPC (a ser retirado na ACEC), atualizado e 

legível, contemporâneo ao ajuizamento da ação. Cumprida a determinação 

ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 20 de agosto de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004856-96.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE SOUZA NORONHA (REQUERENTE)

RICHARD RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

CIBELI SIMOES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CAMILA GONZAGA VANINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1004856-96.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ANDRE DE SOUZA NORONHA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. RECEBE-SE A PEÇA 

INICIAL eis que preenche os requisitos legais previstos no art. 319 e não 

incide em nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC. Dispensada a 

audiência de conciliação, em razão da natureza da ação. Cite-se o 

requerido para que, caso queira, conteste a ação no prazo legal. 

Cumpra-se. CÁCERES, 20 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003687-40.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CANDIDA LARISSA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003687-40.2018.8.11.0006. REQUERENTE: CANDIDA LARISSA OLIVEIRA 

DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Nos termos 

do artigo 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em 

colacionar nos autos cópia do extrato de consulta de balcão SPC e 

SERASA (a ser retirado na CDL) e extrato de consulta balcão SCPC (a ser 

retirado na ACEC), atualizado e legível, contemporâneo ao ajuizamento da 

ação. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 20 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004549-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

CLAUDINEI GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1004549-11.2018.8.11.0006. REQUERENTE: CLAUDINEI GOMES DOS 

SANTOS REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Nos termos do 

artigo 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte requerente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em 

colacionar nos autos em nome da parte autora comprovante de endereço 

(conta de luz, água, telefone) nos autos para o fim de fixar a competência 

deste Juízo. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 20 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000292-40.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELISELMA VIANA PINTO RODRIGUES (REQUERENTE)

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000292-40.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ELISELMA VIANA PINTO 

RODRIGUES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Mantém-se 
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o entendimento proferido no id. 12944837 pelos seus próprios 

fundamentos. Intime-se o requerente. Cumpra-se. CÁCERES, 20 de agosto 

de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003652-51.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER PEREIRA SANTANA (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (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 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003652-51.2016.8.11.0006. REQUERENTE: VALTER PEREIRA SANTANA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a 

ocorrência de erro material quanto a condenação ou não de custas e 

honorários advocatícios. Isto posto, com fulcro no art. 494, I, do CPC, 

corrige-se a sentença de id. 11133089, excluindo do texto o parágrafo 

"Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a 

teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95". No mais, permanece 

inalterada a sentença prolatada. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

CÁCERES, 21 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003911-46.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE APARECIDA FERREIRA MILLA (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (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 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003911-46.2016.8.11.0006. REQUERENTE: BERENICE APARECIDA 

FERREIRA MILLA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se a ocorrência de erro material quanto a condenação ou 

não de custas e honorários advocatícios. Isto posto, com fulcro no art. 

494, I, do CPC, corrige-se a sentença de id. 11145421, excluindo do texto 

o parágrafo "Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95". No mais, 

permanece inalterada a sentença prolatada. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 21 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002819-33.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WALMIRO PROENCA DE BARROS (REQUERENTE)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

WILSON SALES BELCHIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002819-33.2016.8.11.0006. REQUERENTE: WALMIRO PROENCA DE 

BARROS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Compulsando 

os autos, verifica-se a ocorrência de erro material quanto a condenação 

ou não de custas e honorários advocatícios. Isto posto, com fulcro no art. 

494, I, do CPC, corrige-se a sentença de id. 11133089, excluindo do texto 

o parágrafo "Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95". No mais, 

permanece inalterada a sentença prolatada. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 21 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002614-04.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

OSMAR FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002614-04.2016.8.11.0006. REQUERENTE: OSMAR FERREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Compulsando 

os autos, verifica-se a ocorrência de erro material quanto a condenação 

ou não de custas e honorários advocatícios. Isto posto, com fulcro no art. 

494, I, do CPC, corrige-se a sentença de id. 12110923, excluindo do texto 

o parágrafo "Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95". No mais, 

permanece inalterada a sentença prolatada. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 21 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011618-43.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TAYLOR COSTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS (ADVOGADO(A))

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011618-43.2016.8.11.0006. REQUERENTE: TAYLOR COSTA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE 

CREDITO LTDA Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a 

ocorrência de erro material quanto a condenação ou não de custas e 

honorários advocatícios. Isto posto, com fulcro no art. 494, I, do CPC, 

corrige-se a sentença de id. 11133089, excluindo do texto o parágrafo 

"Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a 

teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95". No mais, permanece 

inalterada a sentença prolatada. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

CÁCERES, 21 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011564-77.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SILVIO PEREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011564-77.2016.8.11.0006. REQUERENTE: RAFAEL SILVIO PEREIRA DE 

ARRUDA REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a ocorrência de erro 

material quanto a condenação ou não de custas e honorários 

advocatícios. Isto posto, com fulcro no art. 494, I, do CPC, corrige-se a 

sentença de id. 11136779, excluindo do texto o parágrafo "Deixo de 

condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95". No mais, permanece inalterada a 

sentença prolatada. Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de 

agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011385-46.2016.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

ILZA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE (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 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011385-46.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ILZA RODRIGUES DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a 

ocorrência de erro material quanto a condenação ou não de custas e 

honorários advocatícios. Isto posto, com fulcro no art. 494, I, do CPC, 

corrige-se a sentença de id. 11211810, excluindo do texto o parágrafo 

"Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a 

teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95". No mais, permanece 

inalterada a sentença prolatada. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

CÁCERES, 21 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002593-57.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

AMANDA LORRAINE DE OLIVEIRA XAVIER (REQUERENTE)

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: 16/10/2018 Hora: 16:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003311-25.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA DOMINGOS (REQUERENTE)

JADSON SOUZA NOBRE (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 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003311-25.2016.8.11.0006. REQUERENTE: CELIA DOMINGOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a 

ocorrência de erro material quanto a condenação ou não de custas e 

honorários advocatícios. Isto posto, com fulcro no art. 494, I, do CPC, 

corrige-se a sentença de id. 11136779, excluindo do texto o parágrafo 

"Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a 

teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95". No mais, permanece 

inalterada a sentença prolatada. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

CÁCERES, 21 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011860-02.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NARDO GARCIA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL SA (REQUERIDO)

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

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 DESPACHO Processo: 

8011860-02.2016.8.11.0006. REQUERENTE: NARDO GARCIA OLIVEIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL SA 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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003940-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

EDINEIA DE SOUZA ASSIS (REQUERENTE)

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003940-62.2017.8.11.0006. REQUERENTE: EDINEIA DE SOUZA ASSIS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Compulsando os autos, 

verifica-se a ocorrência de erro material quanto a condenação ou não de 

custas e honorários advocatícios. Isto posto, com fulcro no art. 494, I, do 

CPC, corrige-se a sentença de id. 11136779, excluindo do texto o 

parágrafo "Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95". No mais, permanece 

inalterada a sentença prolatada. Intimem-se as partes. Indefere-se, por 

ora, o pedido de cumprimento de sentença, tendo em vista que o decisum 

ainda não transitou em julgado. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de agosto de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003947-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE DA CRUZ (REQUERENTE)

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003947-20.2018.8.11.0006. REQUERENTE: CLARICE DA CRUZ 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Inicialmente, em relação 

ao pedido de antecipação de tutela, já que se trata de prover 

antecipadamente um pedido de mérito, não se pode olvidar que somente 

em casos especiais poderá o mesmo ser concedido antes da citação da 

parte requerida e deve estar amparado em elementos suficientes para 

afastar o perigo da irreversibilidade da concessão. Sobre a antecipação 

dos efeitos da tutela, dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: "Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Dessa maneira, antes da apreciação do 

pedido de tutela antecipada, entende-se necessária a formação do 

contraditório para melhor elucidação dos fatos narrados na exordial, de 

modo a dar azo ao deferimento da tutela de urgência em sede de cognição 

sumária. Assim, POSTERGA-SE o exame dos pedidos de antecipação de 

tutela para momento posterior ao oferecimento da contestação, 

valorizando o contraditório e coligindo maiores elementos para melhor 

elucidação dos fatos. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DIFERIDA PARA DEPOIS DA 

APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRUDENTE 

ARBÍTRIO DO JUIZ. Não há falar em reforma da decisão agravada, quando 

o Juiz, com base em seu prudente arbítrio, entende por bem não apreciar o 

pedido antecipatório de tutela, enquanto não sobrevier a contestação, 

para se respeitar a ampla defesa e o contraditório, à vista da não 

configuração imediata da verossimilhança das alegações. (TJ-MG , 

Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 

17ª CÂMARA CÍVEL).” Anote-se, outrossim, que o fato narrado na petição 

inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre 

outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 
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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 da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, 

art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c 

art. 373, inc. II, do C.P.C., inverte-se o ônus da prova em favor do 

reclamante, devendo a reclamada apresentar prova quanto à existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo. Cite-se a 

parte requerida, na forma e moldes legais. No mais, aguarde-se a 

realização de audiência de conciliação designada nos autos, devendo a s 

partes serem intimadas acerca da solenidade. Na data da audiência, caso 

não haja acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia, nos termos do Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE 

(arts. 20 e 23, ambos da LJE). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

CÁCERES, 22 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004734-49.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

STEFFANY KAROLINY SOUZA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1004734-49.2018.8.11.0006. REQUERENTE: STEFFANY KAROLINY 

SOUZA DE CAMPOS REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A Vistos, etc. Nos termos do artigo 321 do Código de 

Processo Civil, INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar em nome da 

parte autora comprovante de endereço (conta de luz, água, telefone) nos 

autos, para o fim de fixar a competência deste Juízo. Cumprida a 

determinação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 22 

de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004811-58.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDER DE OLIVEIRA CABRAL (REQUERENTE)

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1004811-58.2018.8.11.0006. REQUERENTE: EDER DE OLIVEIRA CABRAL 

REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos, etc. Nos 

termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial 

consistente em colacionar nos autos cópia do extrato de consulta de 

balcão SPC e SERASA (a ser retirado na CDL) e extrato de consulta 

balcão SCPC (a ser retirado na ACEC), atualizado e legível, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação. Cumprida a determinação ou 

decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 27 de agosto de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004899-96.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARIA DE LOURDES DUTRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1004899-96.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA DE LOURDES DUTRA 

RIBEIRO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Inicialmente, 

em relação ao pedido de antecipação de tutela, já que se trata de prover 

antecipadamente um pedido de mérito, não se pode olvidar que somente 

em casos especiais poderá o mesmo ser concedido antes da citação da 

parte requerida e deve estar amparado em elementos suficientes para 

afastar o perigo da irreversibilidade da concessão. Sobre a antecipação 

dos efeitos da tutela, dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: "Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Dessa maneira, antes da apreciação do 

pedido de tutela antecipada, entendo necessária a formação do 

contraditório para melhor elucidação dos fatos narrados na exordial, de 

modo a dar azo ao deferimento da tutela de urgência em sede de cognição 

sumária. Assim, POSTERGA-SE o exame dos pedidos de antecipação de 

tutela para momento posterior ao oferecimento da contestação, 

valorizando o contraditório e coligindo maiores elementos para melhor 

elucidação dos fatos. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DIFERIDA PARA DEPOIS DA 

APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRUDENTE 

ARBÍTRIO DO JUIZ. Não há falar em reforma da decisão agravada, quando 

o Juiz, com base em seu prudente arbítrio, entende por bem não apreciar o 

pedido antecipatório de tutela, enquanto não sobrevier a contestação, 

para se respeitar a ampla defesa e o contraditório, à vista da não 

configuração imediata da verossimilhança das alegações. (TJ-MG , 

Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 

17ª CÂMARA CÍVEL).” Anote-se, outrossim, que o fato narrado na petição 

inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre 

outros, “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 da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, 

art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c 

art. 373, inc. II, do C.P.C., inverte-se o ônus da prova em favor da 

requerente, devendo o requerido apresentar prova quanto à existência de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo. Cite-se o 

requerido, na forma e moldes legais. No mais, aguarde-se a realização de 

audiência de conciliação designada nos autos, devendo a s partes serem 

intimadas acerca da solenidade. Na data da audiência, caso não haja 

acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos 

termos do Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 

23, ambos da LJE). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 27 de 

agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012011-65.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JEANNY STHEFANNY ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8012011-65.2016.8.11.0006. REQUERENTE: JEANNY STHEFANNY 

ALMEIDA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 

Intime-se a parte requerente (embargada) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste acerca dos embargos declaratórios opostos, 

nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC. Após, conclusos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 27 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011857-47.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE, POR MEIO DO SEU ADVOGADO, PARA 
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EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS DO CÁLCULO EM ANEXO, NO 

PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, DE ACORDO COM O PROVIMENTO 

40/2014-CGJ CUSTAS: R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos).

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004898-14.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARIA TERTULIANA RIBEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1004898-14.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA TERTULIANA RIBEIRO 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos, etc. Indefere-se o pedido de 

cancelamento de audiência de conciliação, tendo em vista ser obrigatória 

no âmbito dos juizados especiais. Cite-se a parte promovida, na forma e 

moldes legais. Intimem-se as partes acerca da solenidade agendada. 

Cumpra-se. CÁCERES, 27 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002455-61.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

IVANILDA FERREIRA MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

Projeto de Sentença Processo: 1002455-61.2016.8.11.0006 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 C/C REPARAÇÃO POR DANOS COM PEDIDO DE LIMINAR. A 

parte Promovente, embora devidamente intimada para audiência de 

conciliação, não compareceu ao ato, conforme consignado em Termo de 

Audiência (Evento Id. nº 6110166), e não consta nos autos qualquer 

justificativa para sua ausência. Diante da contumácia da parte 

promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. 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. Suelleyn de Oliveira Pains 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. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000327-97.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO PIZZATTO GAMEIRO (ADVOGADO(A))

IZABEL MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 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: 

16/10/2018 Hora: 17:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002463-67.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

AFONSO NEI FONTES RAMIRES (REQUERENTE)

JEISON BATISTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL 

(REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

INTIMO O Advogado: JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB: 

MT0014325, advogado do requerente, para querendo, impugnar 

contestação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002594-42.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

AMANDA LORRAINE DE OLIVEIRA XAVIER (REQUERENTE)

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: 16/10/2018 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: 8011159-41.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEI OLIVEIRA NUNES (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE, POR MEIO DO SEU ADVOGADO, PARA 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS DO CÁLCULO, NO PRAZO DE 5 

(CINCO) DIAS, DE ACORDO COM O PROVIMENTO 40/2014-CGJ CUSTAS: 

R$ 376,85

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001209-93.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ERNESTO CADIDE (REQUERENTE)

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

THIAGO MAHFUZ VEZZI (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: 

16/10/2018 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: 1002928-13.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO (ADVOGADO(A))

RENATA LOURENCO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE, POR MEIO DO SEU ADVOGADO, PARA 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS DO CÁLCULO, NO PRAZO DE 5 

(CINCO) DIAS, DE ACORDO COM O PROVIMENTO 40/2014-CGJ CUSTAS: 

R$ 376,85
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002364-34.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ODENILSON JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

ADRIANO COLLEGIO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MAYARA BENDO LECHUGA (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 16/10/2018 

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: 1001318-10.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ANASTACIA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE, POR MEIO DO SEU ADVOGADO, PARA 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS DO CÁLCULO, NO PRAZO DE 5 

(CINCO) DIAS, DE ACORDO COM O PROVIMENTO 40/2014-CGJ CUSTAS: 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000725-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO (ADVOGADO(A))

ROSALI FARIA LOBO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE, POR MEIO DO SEU ADVOGADO, PARA 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS DO CÁLCULO, NO PRAZO DE 5 

(CINCO) DIAS, DE ACORDO COM O PROVIMENTO 40/2014-CGJ CUSTAS: 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003813-61.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

LUCIANO PEREIRA COLUNA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE, POR MEIO DO SEU ADVOGADO, PARA 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS DO CÁLCULO, NO PRAZO DE 5 

(CINCO) DIAS, DE ACORDO COM O PROVIMENTO 40/2014-CGJ CUSTAS: 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007088-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VERSICHE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME - ME (REQUERIDO)

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1007088-81.2017.8.11.0006 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 INEXISTENCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por ALEXANDRE SANTANA DA SILVA em 

desfavor de JEQUITI COSMÉTICOS, alegando que não realizou compras, 

não adquiriu produtos pela internet, muito menos contratou os serviços da 

Requerida, entretanto, esta negativou seu nome por um débito no valor de 

R$ 188,61 (cento e oitenta e oito Reais e sessenta e um centavos). 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. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida trouxe aos autos nota de entrega de 

produtos para a autora, no mesmo endereço informado na inicial, portanto, 

tenho que o débito da parte autora restou comprovado. Dessa feita, o 

conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial 

firmada entre as partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos 

órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência, 

não havendo necessidade de realização de perícia grafotécnica. 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. Por outro lado, dispõe o Art. 

77 do CPC que são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 

aqueles que de qualquer forma participem do processo expor os fatos em 

juízo conforme a verdade; não formular pretensão quando cientes de que 

são destituídas de fundamento, dentre outros. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei 

ou fato incontroverso; altera a verdade dos fatos; usa do processo para 

obter fim ilegal; opõe resistência injustificada ao andamento do processo; 

procede de modo temerário; provoca incidente manifestamente infundado. 

Pois bem, percebe-se claramente da exordial que o reclamado não 

cumpriu seu dever de lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera 

a verdade dos fatos, vez que o requerido faz prova da contratação, 

aportando aos autos o contrato entabulado entre as partes. Da mesma 

forma, o Art. 79 do CPC diz: “Responde por perdas e danos aquele que 

litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de 

consequência aplicada a penalidade do Art. 81 do mesmo códex. Ante o 

exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a 

parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% 

do valor da causa a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma 

do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da 

má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante 

ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 

1.000,00, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. 

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: 1001871-91.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IRENIR SAMPAIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE, POR MEIO DO SEU ADVOGADO, PARA 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS DO CÁLCULO, NO PRAZO DE 5 

(CINCO) DIAS, DE ACORDO COM O PROVIMENTO 40/2014-CGJ CUSTAS: 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011466-92.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS (ADVOGADO(A))

VANESSA CRUZ RAMOS (REQUERENTE)

LAURA CRISTINA CHAMY GATTASS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER (ADVOGADO(A))

EDITORA ABRIL S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 8011466-92.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por 

VANESSA CRUZ RAMOS em desfavor de EDITORA ABRIL S/A, alegando 

que desconhece os débitos realizados em conta corrente da Autora pela 

Requerida. Não vislumbro a necessidade de maior produção de provas, 

motivo pelo qual passo a decidir a presente ação com arrimo no art. 330, I 

do CPC, que estabelece: “Art. 330. O juiz conhecerá diretamente do 

pedido, proferindo sentença: I - quando a questão de mérito for 

unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver 

necessidade de produzir prova em audiência;” Não havendo preliminares, 

passo à análise do mérito, asseverando desde logo meu entendimento 

pela procedência do pedido com arrimo no art. 186 Código Civil e no art. 

6º, IV e VI, CDC verbis: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” “Art. 6º. São 

direito do consumidor: ... IV – a proteção contra a publicidade enganosa e 

abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como práticas e 

cláusulas abusivas impostas no fornecimento de produtos e serviços; ... 

VI – a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, 

individuais, coletivos e difusos;”. Alega a Reclamante que a Reclamada 

passou a realizar descontos em sua conta corrente no valor de R$16,18 

(dezesseis reais e dezoito centavos) nos meses de outubro/2014 a 

fevereiro/2015, entretanto jamais firmou ou renovou qualquer contrato de 

prestação de serviços (fornecimento de produto) com referida empresa. A 

Reclamada aduz em sua contestação a existência de um programa 

denominado “Renove Fácil”, qual seja, a renovação da prestação de 

serviço, pelo qual a Reclamante teria aderido, e, desta forma, os 

descontos em conta corrente estariam se dando de forma legal e devida. 

Analisado o processo e documentos a ele acostados, tenho que a 

Reclamante se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia quanto 

ao fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 333, inciso I), ao contrário da 

Reclamada. Nesta senda, tenho que a Reclamada não juntou documento 

capaz de comprovar o alegado em peça de defesa, uma vez ter juntado 

inúmeros documentos que não tem o condão de firmar a veracidade do 

alegado, haja vista todos serem em nome de outros supostos clientes e 

não em nome da Autora da presente lide. Saliento que a Reclamada, em 

uma tentativa desesperada de demonstrar todo o alegado em peça de 

defesa, junta e-mails e correspondências em nome de terceiros, porém 

nenhuma forma de informação prestada a Autora. Do mesmo modo, não 

há no processo nenhum documento juntado pela Reclamada comprovando 

que a Reclamante teria autorizado o desconto das mensalidades da 

assinatura de serviço em sua conta corrente. No tocante ao pedido de 

indenização por danos morais, entendo que é procedente, uma vez que, 

como é cediço, o ônus de comprovar os serviços supostamente 

contratados é exclusivo do fornecedor do serviço, tendo em vista a 

dificuldade do consumidor em demonstrar o seu direito. Não o fazendo, 

consideram-se indevidos os descontos efetuados, por inexistência de 

autorização expressa da Reclamante. No caso em exame, não há uma 

prova sequer produzida pela Reclamada neste sentido, de modo a 

demonstrar a existência de autorização para o débito automático da dívida 

em questão. Assim, é inquestionável o dano decorrente dessa situação 

que ultrapassa o mero transtorno, visto ser o consumidor surpreendido 

por descontos indevidos em sua conta bancária mês a mês, devendo 

reparar os danos casados tanto na esfera moral quanto patrimonial. No 

que se refere ao pedido de reparação pelos danos materiais sofridos, 

entendo que o mesmo procede, diante da falha na prestação do serviço 

fornecido pela Reclamada que sem qualquer autorização da Reclamante. 

Desta maneira, restou comprovado os débitos indevidos na conta corrente 

da Reclamante no valor de R$16,18 (dezesseis reais e dezoito centavos), 

nos dias 06/10/204, 07/11/2017, 01/12/2014, 29/12/2014, 29/01/2015 e 

02/03/2015, totalizando R$97,08 (noventa e sete reais e oito centavos). 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 procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de: a) CONDENAR a Reclamada a restituir o valor dos 

débitos indevidos, que correspondem ao valor de R$97,08 (noventa e sete 

reais e oito centavos), cujo valor deverá ser corrigido monetariamente 

INPC/IBGE e acrescido de juros legais a partir da data dos débitos em 

conta corrente da Reclamante, b) CONDENAR a Requerida a pagar à parte 

Autora, 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. Victor 

Olavo da Silva 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001871-91.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IRENIR SAMPAIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE, POR MEIO DO SEU ADVOGADO, PARA 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS DO CÁLCULO, NO PRAZO DE 5 

(CINCO) DIAS, DE ACORDO COM O PROVIMENTO 40/2014-CGJ CUSTAS: 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003777-19.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

YAGO VINICIUS SILVA CARDOSO (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE, POR MEIO DO SEU ADVOGADO, PARA 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS DO CÁLCULO, NO PRAZO DE 5 

(CINCO) DIAS, DE ACORDO COM O PROVIMENTO 40/2014-CGJ CUSTAS: 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002646-09.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

SIMONE DOS SANTOS RIBEIRO (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE, POR MEIO DO SEU ADVOGADO, PARA 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS DO CÁLCULO, NO PRAZO DE 5 

(CINCO) DIAS, DE ACORDO COM O PROVIMENTO 40/2014-CGJ CUSTAS: 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002646-09.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

SIMONE DOS SANTOS RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE, POR MEIO DO SEU ADVOGADO, PARA 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS DO CÁLCULO, NO PRAZO DE 5 

(CINCO) DIAS, DE ACORDO COM O PROVIMENTO 40/2014-CGJ CUSTAS: 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000114-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

LUCIA ANDRESA DE CAMPOS PAULA (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 CÁCERES SENTENÇA Número do Processo: 

1000114-28.2017.8.11.0006, : Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: LUCIA ANDRESA DE CAMPOS PAULA 

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 12/02/2016 por 

débitos no importe de R$137,40(cento e trinta e sete reais e quarenta 

centavos) e R$ 45,07(quarenta e cinco reais e sete 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. 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 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 

29/09/2015 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. Referidos documentos se traduzem 

em provas a socorrer as alegações trazidas pela requerida, apresentando 

todos os dados pertinentes, além do que a autora 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 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 

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 LUCIA ANDRESA DE CAMPOS PAULA 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 
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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: 1007293-13.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SORAIA LOUZADO DA SILVA (REQUERENTE)

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA REQUERENTE PARA JUNTAR A DECLARAÇÃO 

DE HIPOSSUFICIENCIA DATADA E ATUALIZADA NO PRAZO DE CINCO 

DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005406-91.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

PEDROSA PIRES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA REQUERENTE PARA JUNTAR A DECLARAÇÃO 

DE HIPOSSUFICIENCIA DATADA E ATUALIZADA NO PRAZO DE DEZ DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002364-34.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ODENILSON JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

ADRIANO COLLEGIO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO NO PRAZO DE 15 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007290-58.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SORAIA LOUZADO DA SILVA (REQUERENTE)

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA REQUERENTE PARA JUNTAR A DECLARAÇÃO 

DE HIPOSSUFICIENCIA DATADA E ATUALIZADA NO PRAZO DE DEZ DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001921-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

EDILSON LUIZ TEIXEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O ADVOGADO DA REQUERENTE PARA JUNTAR A DECLARAÇÃO 

DE HIPOSSUFICIENCIA DATADA E ATUALIZADA NO PRAZO DE DEZ DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004126-85.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

MARIA LUCIANA DA SILVA CANDIA MARQUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004126-85.2017.8.11.0006; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: MARIA LUCIANA DA SILVA CANDIA MARQUES 

Parte Ré: REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram 

criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo 

é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo 

acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". 

Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que 

afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelada 

às orientações supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos 

do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, proposta por MARIA 

LUCIANA SILVA CANDIA MARQUES, em face de, FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS NPL I. 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 Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Assim, o que 

se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que a cobrança é indevida. Em contestação, a parte Reclamada 

afirma que a dívida faz parte de uma cessão de crédito, cedida pela 

NATURA COSMÉTICOS S.A., trazendo aos ficha cadastral, assinada pela 

Autora. 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. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos 

pedidos da inicial. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

julgo IMPROCEDÊNTE o pedido exordial, em consequência, com arrimo no 

que dispõe o inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil, opino, ainda 

pela extinção do processo, com resolução do mérito. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os 

autos para o MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Cáceres/MT, para às devidas providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. 

Cáceres/MT., 11 de abril de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza 
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Leiga. Vistos, etc. I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei 9.099/95. II – Int. Cáceres/MT., 11 de 

abril de 2018. Juiz (a) de Direito. .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000523-04.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues (ADVOGADO(A))

MARCELO DOUGLAS SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O ADVOGADO DA REQUERENTE PARA JUNTAR A DECLARAÇÃO 

DE HIPOSSUFICIENCIA DATADA E ATUALIZADA NO PRAZO DE DEZ DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000756-98.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON TATSUMI KOGA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA REQUERENTE PARA JUNTAR A DECLARAÇÃO 

DE HIPOSSUFICIENCIA DATADA E ATUALIZADA NO PRAZO DE DEZ DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010849-06.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE JASSEK DRUMOND (ADVOGADO(A))

MARCOS ALVES DE MENEZES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO PEREIRA (ADVOGADO(A))

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE PARA SE MANIFESTAR 

COM RELAÇÃO AO DOCUMENTO DO ID 13587818, NO PRAZO DE CINCO 

DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006642-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO PIRES ATALA (ADVOGADO(A))

CATARINA DE MAGALHAES RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

RECORRIDO(A) APRESENTAR CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002568-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA (EXEQUENTE)

KLEBER DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1002568-78.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: KLEBER DE SOUZA SILVA 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, 

etc. Trata-se de pedido de penhora sobre determinada importância 

eventualmente encontrada nas contas ou aplicações financeiras do 

executado, por meio do sistema on line Bacen-Jud, em valor 

correspondente ao cumprimento de sentença nos autos. Assim, diante da 

realidade processual, é perfeitamente viável o bloqueio e penhora de 

eventual numerário porventura existente em contas bancárias do 

executados, mormente em face da ausência de qualquer aceno 

direcionado à cumprimento da obrigação imposta. Outrossim, com fulcro 

nos artigos 835 c/c 854, do CPC, DEFIRO o pedido formulado pelo 

exequente, e em consequência, e na forma estabelecida pela CNGC e 

Provimento 04/2007-CGJ proceda-se ao bloqueio on-line tomando por base 

o CNPJ n. 03.507.415/0001-44, de titularidade do executado Estado de 

Mato Grosso, no valor de R$ 5.042,36 (cinco mil quarenta e dois reais e 

trina e seis centavos). Permaneçam os autos conclusos. Sendo a busca 

positiva, intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

forneça os dados bancários. Intime-se o executado para que, no prazo de 

10 (dez) dias, comprovem o pagamento das verbas referentes a imposto 

de renda e previdência. Após, conclusos. Cumpra-se. Cáceres/MT, 21 de 

agosto de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador 

(Portaria n. 1.024/2018-PRES.)

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002843-61.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GENI APARECIDA DE OLIVEIRA LEMES (AUTOR(A))

LAURA GABRIELA BALBINOT DOS ANJOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1002843-61.2016.8.11.0006. AUTOR(A): GENI APARECIDA DE OLIVEIRA 

LEMES RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

execução movida por Geni Aparecida de Oliveira Lemes em face do 

Estado de Mato Grosso. Instado a se manifestar, o ente público concordou 

com os valores exequendos. Isto posto, homologa-se o cálculo de id. 

13210867, no importe de R$ 11.090,01 (onze mil e noventa reais e um 

centavo). Remetam-se os documentos necessários ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência, para fins de levantamento das 

deduções. Após, expeça-se o competente RPV. Cumpra-se. CÁCERES, 22 

de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003690-63.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO CARDUCCI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICIPIO DE CACERES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1003690-63.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: LUIS ANTONIO CARDUCCI 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE CACERES, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Trata-se de pedido de penhora sobre determinada importância 

eventualmente encontrada nas contas ou aplicações financeiras dos 

executados, por meio do sistema on line Bacen-Jud, em valor 

correspondente ao cumprimento parcial da sentença prolatada nos autos. 

Assim, diante da realidade processual, é perfeitamente viável o bloqueio e 

penhora de eventual numerário porventura existente em contas bancárias 

dos executados, mormente em face da ausência de qualquer aceno 

direcionado à cumprimento da obrigação imposta. Outrossim, com fulcro 

nos artigos 835 c/c 854, do CPC, DEFIRO o pedido formulado pelo Autor, e 

em consequência, e na forma estabelecida pela CNGC e Provimento 

04/2007-CGJ proceda-se ao bloqueio on-line tomando por base o CNPJ n. 

03.507.415/0001-44, de titularidade do executado Estado de Mato Grosso, 

no valor de R$ 1.619,40 (um mil seiscentos e dezenove reais e quarenta 

centavos), o que corresponde a 06 (seis) caixas do fármaco concedido. 

Permaneçam os autos conclusos. Sendo a busca positiva, proceda ao 

necessário para levantamento do valor em favor da Empresa DEL SANTO 

& FREITAS DEL SANTO LTDA - EPP (Drogaria Americanas Saúde), CNPJ 

nº 00.059.344/0001-76 - Banco do Brasil, Agência 0184-8, Conta Corrente 

nº 11392-1. Restando a busca infrutífera, intime-se o Autor para 

manifestar-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 21 de agosto de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Designado (Portaria n. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032628/8/2018 Página 98 de 504



1.024/2018-PRES.)

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010198-71.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ENIELE REGIANI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIA CRISTINA BEVILACQUA (EXECUTADO)

EVERSON DE ANDRADE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO 1 – Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte devedora foi devidamente citada, porém, não 

procedeu ao pagamento integral da dívida. Diante disso, com fundamento 

no art. 854 do Código de Processo Civil, uma vez juntado o valor 

atualizado do débito, este Juízo DEFERE o pedido da exequente a fim de 

promover o bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, 

utilizando-se, para tanto, do sistema BACENJUD até o valor da execução, 

devendo os autos permanecer em Gabinete até que seja processada a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central, a 

teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ. 2 – Sem 

prejuízo da diligência descrita no item 1, em nome do princípio da 

celeridade e da economia processual, o Juízo ainda 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 – Caso não exitosa a tentativa de 

constrição do item 1, DEFERE-SE a busca de veículos registrados em 

nome do executado por meio do sistema RENAJUD, em consonância com o 

Provimento n. 002/2010/CGJ. Havendo localização, PROCEDA-SE a 

inclusão de restrição de transferência de modo a satisfazer a dívida 

exequenda, intimando-se a parte interessada para precisar a localização 

do bem para fins de efetivação da penhora e remoção. 4 – Em caso de 

manifestação da parte exequente, com fundamento no art. 517, §1º c/c 

528 e 911, Parágrafo Único, todos do CPC, EXPEÇA-SE certidão do teor da 

decisão inicial de pagamento para que a parte exequente, por sua conta 

(§1º do artigo 517 do CPC), promova o protesto judicial atinente ao débito 

no montante descriminado. 5 – Na hipótese de haver requerimento da 

parte interessada, DEFERE-SE ainda o pedido de inclusão do nome da 

parte executada nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema 

SERASAJUD, tudo com esteio no artigo 782, §3º do CPC. 6 – Havendo 

requerimento da parte interessada, EXPEÇA-SE mandado de penhora e 

avaliação de eventuais bens localizados pela parte exequente ou 

indicados pela parte executada, advertindo-se que todas as buscas de 

bens a serem efetuadas pelo Juízo estão sendo deferidas nesta decisão, 

sendo que todas as demais são a cargo do credor. 7 – Havendo 

constrição patrimonial nas diligências promovidas, INTIME-SE o executado 

por meio de seu advogado ou de maneira pessoal para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §3º do CPC). 8 – Cumpridas todas as 

providências anteriores, INTIME-SE a parte exequente para que se 

manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de arquivamento. Ressalte-se que a presente decisão 

determina de pronto a busca de bens em todos os mecanismos colocados 

à disposição do Poder Judiciário, sendo que qualquer reiteração dos 

pedidos importará em arquivamento do processo por inércia do credor e 

falta de providências úteis ao deslinde do feito. 9 – Por fim, CONCLUSOS 

para demais deliberações. 10 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Cáceres/MT, 21 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011210-52.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD 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: 

8011210-52.2016.8.11.0006. REQUERENTE: SEBASTIAO BATISTA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO ITAUCARD 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 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: 8010406-21.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO ANDRE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010406-21.2015.8.11.0006. REQUERENTE: ALESSANDRO ANDRE DA 

SILVA REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Tendo em vista que a parte 

contrária já apresentou as contrarrazões, 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: 8010975-85.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

REIKO GISELE HAYASHIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

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: 

8010975-85.2016.8.11.0006. REQUERENTE: REIKO GISELE HAYASHIDA 

REQUERIDO: VIVO 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 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: 8011467-77.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLEIA DO CARMO SANTOS (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD 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: 

8011467-77.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ROSICLEIA DO CARMO 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCARD 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 

somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. 
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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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010346-48.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO PEREIRA (ADVOGADO(A))

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010346-48.2015.8.11.0006. REQUERENTE: ADAO PEREIRA LEITE 

REQUERIDO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA VISTOS ETC. 

Cuida-se de EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por EB 

COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA. Conhece-se o presente 

recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. 

Analisando os embargos, bem como a sentença combatida, verifica-se a 

presença de omissão no tocante a propriedade do bem defeituoso. ANTE 

O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decide-se CONHECER 

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA DAR-LHES PROVIMENTO, 

fazendo-se constar na sentença de id. 10560825 o seguinte: "b) 

DECLARAR que a propriedade do produto defeituoso (Geladeira 

Continental RFCT440MDA2BR DUPL F. FREE BR 110) ficará com a 

requerida, devendo ser restituído a mesma", mantendo-se no mais 

incólume a referida sentença e os seus demais termos pelos seus 

próprios fundamentos. Publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 27 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 1.024/2018-PRES.)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003137-79.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

SINAMARA APARECIDA FERREIRA DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003137-79.2017.8.11.0006. REQUERENTE: SINAMARA APARECIDA 

FERREIRA DE MORAES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. PROJETO 

DE SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na 

alegação de inscrição indevida dos dados da Reclamante nos cadastros 

de proteção ao crédito por dívida ao qual a autora alega que em pese 

possuir relacionamento com a instituição financeira requerida, afirma não 

ter firmado qualquer negocio jurídico que viesse a justificar a negativação 

no valor de R$110,22(cento e dez reais e vinte e dois centavos), com data 

da inclusão em 28/01/2015. Por fim, requer a declaração de inexistência 

dos débitos que originaram as negativações referidas, bem como a 

condenação da reclamada em 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. 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 é 

Parcial Procedente. Da análise dos documentos acostados na exordial 

permitem constatar que o registro dos dados da autora com referência a 

negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu por 

solicitação da requerida, por débito que a reclamante afirma desconhecer, 

que em pese possuir relacionamento com a instituição financeira 

requerida, afirma não ter firmado qualquer negocio jurídico que viesse a 

justificar a restrição em apreço, verifico assim que se desincumbiu do 

ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito. A 

Reclamada por sua vez em sede de sua contestação apenas alegou que o 

autor possui relação contratual com a mesma, consubstanciada na 

utilização de cartão de crédito fornecido pelo Banco, sendo que a 

negativação ocorreu ante a inadimplência de débito, por assim a restrição 

teria se dado no exercício regular de um direito de credor. Desta feita, não 

tendo a Reclamada se descurado do ônus probatório que lhes competia, 

seja por força do art. 333, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova 

concedida em favor do consumidor, RESTANDO CABÍVEL A 

DESCONSTITUIÇÃO DOS DÉBITOS NEGATIVADOS. Nesse sentido: 

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora 

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 da autora Inscrição irregular (...). 

(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)”. Por outro lado, melhor sorte não socorre o 

reclamante no que tange à ocorrência de danos morais no presente caso, 

tendo em vista que o extrato de negativação juntado na contestação 

demonstra a existência de outras negativações, com data de inclusão 

anterior às negativações em apreço e em atenta pesquisa realizada junto 

ao sistema PROJUDI/PJE foi observado que nem todas são motivos de 

demanda judicial que viesse buscar a desconstituição destas e que 

afastasse a validade e/ou legalidade de sua negativação, sendo por assim 

devida e valida até a presente data. Assim, embora demonstrada a 

conduta ilícita por parte da empresa ré ao negativar o nome do reclamante 

por dívida inexistente, o fato de possuir registro anterior válido em 

cadastro de inadimplentes aponta a inexistência de abalo de crédito, do 

que se conclui não tenha tido prejuízo decorrente da conduta ilícita da 

reclamada. Destarte, não há que se falar em dano moral indenizável, em 

conformidade com o disposto no enunciado n. 385 da súmula do STJ, 

segundo o qual, “Da anotação irregular em cadastro de proteção de 

crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito do cancelamento”. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ROL DE INADIMPLENTES. DEVEDOR 

CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. APELO DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70050854520, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Luiz Renato Alves da Silva, Julgado em 

31/10/2013)” “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE 

REGISTRO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. CDL. ART. 43, § 2º, DO CDC. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO 

DEVEDOR. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. EXISTÊNCIA DE 

VÁRIOS REGISTROS. CANCELAMENTO. 1.A ausência de comunicação 

importa no descumprimento de obrigação legal por parte da ré, cujo 

colorário é o dever de indenizar em se tratando de relação consumerista, 

pois o consumidor não pode ficar sujeito ao alvedrio do órgão de restrição 

de crédito na escolha daqueles que enviará ou não a comunicação 

prevista em lei, formalidade esta que, uma vez descumprida, também 

resulta no cancelamento do registro levado a efeito. 2.A norma em tela é 

decorrência do dever de informar, de alertar o consumidor acerca do 

apontamento negativo, obrigação específica que ao ser descumprida 

ocasiona diversos prejuízos aos consumidores, de quem é ocultada 

informação relevante que trará reflexos diretos no seu direito ao crédito. 

3.A parte autora possui diversas anotações nos órgãos restritivos de 

crédito, portanto a ausência de comunicação não é passível de gerar o 

dever de reparação, vez que se trata de devedora contumaz. Inteligência 

da Súmula n. 385. 4. Pretensão de indenização por danos morais 

afastada, tendo em vista a ausência de nexo causal a autorizar a 

indenização pretendida, em função da parte postulante se tratar de 
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devedora contumaz com registros precedentes. Efetivada a determinação 

de cancelamento da inscrição, diante do reconhecimento da ilegalidade do 

registro levado a efeito, possibilitada a nova efetivação deste, caso sejam 

cumpridas as exigências do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do 

Consumidor. Dado parcial provimento ao recurso. (Apelação Cível Nº 

70036753747, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 26/01/2011)” DISPOSITIVO Posto 

isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por SINAMARA 

APARECIDA FERREIRA DE MORAES em desfavor da BANCO BRADESCO 

S.A. para apenas DECLARAR a inexistência do débito negativado, objeto 

da pressente e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos morais. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. 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. CÁCERES, 18 de maio de 2018. Juíz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011191-46.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

ORLEANDRO DA SILVA VITAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 8011191-46.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

por ORLEANDRO DA SILVA VITAL em desfavor de TELEFONICA BRASIL 

S.A, alegando que ao tentar realizar compras na modalidade crediário, foi 

informada que a Requerida havia inserido seu nome no cadastro restritivo 

de crédito por um débito no valor de R$ 64,99 (sessenta e quatro Reais e 

noventa e nove centavos). Entretanto, não contratou o referido serviço, 

razão pela qual a inscrição é indevida. Ademais, a Requerida não notificou 

previamente quanto à anotação. 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. 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. A Requerida não comprovou 

que a parte autora tenha contratado seus serviços. Assim, não 

demonstrada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do 

débito é medida que se impõe. Por fim, não há que se falar em indenização 

por danos morais diante da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in 

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.” É certo que a parte autora possui 

outras negativações, inclusive preexistentes, as quais não demonstrou 

serem indevidas. Concernente ao dever de prévia notificação da inscrição 

no cadastro restritivo, é responsabilidade do órgão mantenedor nos 

termos da Súmula 359 do STJ. Ante o exposto, julgo parcialmente 

procedente a pretensão contida na inicial para o fim de tão-somente 

declarar a inexistência de débito da parte autora com a parte ré referente 

a dívida em litígio. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011954-47.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO FERNANDES EL HAGE (REQUERENTE)

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 8011954-47.2016.8.11.0006 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 DÉBITOS C/C DANOS 

MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR proposta por LUCIANO FERNANDES EL 

HAGE em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que 

desconhece o débito com a Requerida que ensejou o lançamento de seu 

nome no cadastro restritivo de crédito. A requerida foi citada, porém, não 

apresentou contestação, tornando-se revel. Assim, passo ao julgamento 

antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso II do Código de 

Processo Civil. 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. 

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. 

No entanto, no caso em apreço não há que se falar em indenização por 

danos morais diante da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in 

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.” É certo que a parte autora possui 

negativação preexistente à realizada pelo Requerido (inscrição realizada 

pela BANCO BRADESCO, com data de inclusão de 07/09/2014), conforme 

se infere de extrato juntado pelo própria parte autora em peça exordial. 

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida 

na inicial para o fim de, tão-somente, DECLARAR a inexistência de débito 

da parte autora com a parte ré, referente a dívida em litígio. 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. Victor 
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Olavo da Silva 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006550-03.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

JUAREZ ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1006550-03.2017.8.11.0006 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 C/C DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JUAREZ ALVES DA 

SILVA em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que 

desconhece o débito com a Requerida que ensejou o lançamento de 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. Em sede de preliminar, a Requerida arguiu falta de interesse de 

agir da parte Autora. O interesse processual deve ser aferido pela 

conjugação do binômio “necessidade x utilidade”, ou seja, necessidade na 

provocação da jurisdição para obtenção do bem da vida, a qual se 

inviabilizou pela via extrajudicial; e, utilidade do provimento judicial 

postulado para satisfação do interesse posto em juízo. O referido binômio 

socorre o Requerente nos presentes autos, verifica-se que sua 

irresignação consubstancia-se na contestação do débito. Ademais, 

desnecessário o prévio requerimento administrativo para ajuizamento da 

ação judicial, pois a exigência do mesmo configura ilegal restrição ao 

princípio da Inafastabilidade da Prestação Jurisdicional, prevista no artigo 

5º, XXXV da CF. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE 

TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. INSCRIÇÃO DO NOME DA 

AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA DA 

REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. 

DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA 

SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. VALOR 

CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. A autora teve seu 

nome negativado por determinação da requerida, alegando que não havia 

contratado com ela o serviço de telefonia móvel. A preliminar recursal de 

ausência de interesse de agir por falta de prévia provocação 

administrativa não merece acolhimento tendo em vista que o consumidor 

pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa dos seus direitos. No 

mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da contratação do serviço, 

apresentando documento correspondente ou gravação telefônica da 

conversa da autora com o seu Call Center quando da contratação do 

serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova negativa, ou seja, que 

não contratou o serviço, mormente se tratando de serviço cuja 

contratação é massificada e sem a formalização de qualquer instrumento. 

Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do nome da 

autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro que surge 

desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado não 

merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas Recursais 

para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma Recursal 

Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 

18/07/2016). Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de interesse de 

agir arguida pela Requerida. Não há o que se falar em juntada do 

comprovante original da negativação expedida pelos órgãos de proteção 

ao crédito, uma vez que tal vai de encontro a Princípios norteadores dos 

Juizados Especiais, tais como o da Celeridade, Informalidade e 

Simplicidade. De mesma forma, não há, no caso em apreço 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. 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 à Requerida 

comprovar a legitimidade da cobrança e consequente restrição, o que não 

o fez, pois, em que pese suas alegações, não comprovou que o autor 

tenha utilizado seus serviços e/ou o contratado, uma vez não ter juntado 

documentos que comprovem suas alegações. Tenho que a Requerida 

apenas divagou em meras alegações, não colacionando nenhuma prova 

de suas afirmações em peça de defesa. Desta feita, não comprovada a 

legitimidade do valor que deu ensejo a inscrição do nome do Autor no 

cadastro de inadimplentes, a declaração da inexistência do débito é 

medida que se impõe. É certo que considerável número das contratações 

atuais são realizadas virtualmente ou por telefone. Entretanto, tal realidade 

não é fator para que as empresas não se cerquem de cuidados a evitar 

fraudes e contratações em nome de terceiros. Tenho que, no presente 

caso, a Requerida não trouxe quaisquer elemento a comprovar que o 

autor tenha contratado seus serviços. Temos que a conduta da 

Requerida, 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. No entanto, no caso em 

apreço, não há que se falar em indenização por danos morais diante da 

Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in 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.” É certo que a parte autora possui negativação 

preexistente à realizada pelo Requerido (inscrição realizada pela BANCO 

ITAUCARD S.A., com data de inclusão de 04/04/2017), conforme se infere 

de extrato juntado pelo própria parte autora em peça exordial. Ante o 

exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial 

para o fim de, tão-somente, DECLARAR a inexistência de débito da parte 

autora com a parte ré, referente a dívida em litígio. 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. Victor 

Olavo da Silva 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005465-79.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR LIRA (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO LADEIA SEGATTO (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005465-79.2017.8.11.0006 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 C/C DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por GILMAR LIRA em 

desfavor de BANCO BRADESCARD S.A, alegando que desconhece o 

débito com o Requerido que ensejou o lançamento de seu nome no 

cadastro restritivo de crédito, no valor de R$234,81 (duzentos e trinta e 

quatro reais, e oitenta e um centavos). O Requerido foi citado, 

comparecendo em audiência de Conciliação representado por Advogado e 

preposto, porém, não apresentou contestação, tornando-se revel. Assim, 

passo ao julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032628/8/2018 Página 102 de 504



inciso II do Código de Processo Civil. 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. 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. No 

entanto, no caso em apreço não há que se falar em indenização por 

danos morais diante da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in 

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.” É certo que a parte autora possui 

negativações preexistentes à realizada pelo Requerido (inscrições 

realizadas pelo BANCO BRADESCO, com datas de disponibilizações de 

02/01/2014 e 16/01/2014), conforme se infere de extrato juntado pelo 

própria parte autora em peça exordial. Ante o exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de, 

tão-somente, DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a 

parte ré, referente a dívida em litígio. 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. Victor Olavo da Silva 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006405-44.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELISMARA BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1006405-44.2017.8.11.0006 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 C/C DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ELISMARA BATISTA DE 

OLIVEIRA em desfavor de TELEFONICA DATA S.A., alegando que 

desconhece o débito com a Requerida que ensejou o lançamento de seu 

nome no cadastro restritivo de crédito. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. 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 à Requerida 

comprovar a legitimidade da cobrança e consequente restrição, o que não 

o fez, pois, em que pese suas alegações, não comprovou que a parte 

autora tenha utilizado seus serviços e/ou o contratado, uma vez não ter 

juntado documentos que comprovem suas alegações. Tenho que a 

Requerida apenas divagou em meras alegações, não colacionando 

nenhuma prova de suas afirmações em peça de defesa. A Requerida 

colaciona telas sistêmicas em peça de defesa, porém as mesmas não são 

capazes de comprovar o alegado, uma vez que não é possível a 

visualização de fatura com o valor correspondente ao que dera ensejo a 

inscrição do caso em apreço. Desta feita, não comprovada a legitimidade 

do valor que deu ensejo a inscrição do nome da Autora no cadastro de 

inadimplentes, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe. Por sua vez, não há que se falar em indenização por danos morais 

no presente, em respeito à Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in 

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.” É certo que a parte autora possui 

negativação preexistente à realizada pelo Requerido (inscrição realizada 

por JEQUITI COSMÉTICOS, com data de disponibilização de 15/02/2013), 

conforme se infere de extrato juntado pelo própria parte autora em peça 

exordial. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial para o fim de, tão-somente, DECLARAR a inexistência de 

débito da parte autora com a parte ré, referente a dívida em litígio. 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. Victor 

Olavo da Silva 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006570-91.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER GONCALO LEITE MIRANDA (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1006570-91.2017.8.11.0006 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 C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por WENDER GONÇALO LEITE MIRANDA 

em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que não contratou os 

serviços da Requerida, entretanto, esta inseriu seu nome no cadastro 

restritivo de crédito em 11.08.2014 por um débito no valor de R$ 215,42 

(duzentos e quinze Reais e quarenta e dois centavos). 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 a preliminar de inépcia da inicial, pois, a mesma preenche os 

requisitos do artigo 319 do CPC. 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. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 
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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. A Requerida não comprovou que a parte 

autora tenha contratado seus serviços. Assim, não demonstrada a 

legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida 

que se impõe. Por fim, não há que se falar em indenização por danos 

morais diante da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in 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.” É certo que a parte autora possui 

outra negativação preexistente (Bradesco em 07.12.2012), a qual, não 

demonstrou ser indevida. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a 

pretensão contida na inicial para o fim de tão-somente declarar a 

inexistência de débito da parte autora com a parte ré referente a dívida em 

litígio. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006574-31.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

MONIQUE APARECIDA CAMPOS CAETANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1006574-31.2017.8.11.0006 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 C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por MONIQUE APARECIDA CAMPOS 

CAETANO em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que não 

contratou os serviços da Requerida, entretanto, esta inseriu seu nome no 

cadastro restritivo de crédito em 23.06.2017 por um débito no valor de R$ 

125,71 (cento e vinte e cinco Reais e setenta e um centavos). 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. Em 

sede de preliminar, o Reclamado arguiu falta de interesse de agir da 

Reclamante. O interesse processual deve ser aferido pela conjugação do 

binômio “necessidade x utilidade”, ou seja, necessidade na provocação da 

jurisdição para obtenção do bem da vida, a qual se inviabilizou pela via 

extrajudicial; e, utilidade do provimento judicial postulado para satisfação 

do interesse posto em juízo. O referido binômio socorre a Reclamante nos 

presentes autos, verifica-se que sua irresignação consubstancia-se na 

contestação do débito. Ademais, desnecessário o prévio requerimento 

administrativo para ajuizamento da ação judicial, pois a exigência do 

mesmo configura ilegal restrição ao princípio da Inafastabilidade da 

Prestação Jurisdicional, prevista no artigo 5º, XXXV da CF. Neste sentido: 

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO 

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. 

INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA 

PROVA DA REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO 

SERVIÇO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PARA SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO 

CONFIGURADO. VALOR CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA 

MANTIDA. A autora teve seu nome negativado por determinação da 

requerida, alegando que não havia contratado com ela o serviço de 

telefonia móvel. A preliminar recursal de ausência de interesse de agir por 

falta de prévia provocação administrativa não merece acolhimento tendo 

em vista que o consumidor pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa 

dos seus direitos. No mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da 

contratação do serviço, apresentando documento correspondente ou 

gravação telefônica da conversa da autora com o seu Call Center quando 

da contratação do serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova 

negativa, ou seja, que não contratou o serviço, mormente se tratando de 

serviço cuja contratação é massificada e sem a formalização de qualquer 

instrumento. Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do 

nome da autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro 

que surge desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado 

não merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas 

Recursais para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao 

crédito. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma 

Recursal Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, 

Julgado em 18/07/2016). Assim, rejeito a preliminar arguida. 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. A Requerida não comprovou que a parte 

autora tenha contratado seus serviços. Assim, não demonstrada a 

legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida 

que se impõe. Por fim, não há que se falar em indenização por danos 

morais diante da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in 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.” É certo que a parte autora possui 

outras negativações preexistentes, as quais não demonstrou ser 

indevidas. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de tão-somente declarar a inexistência de 

débito da parte autora com a parte ré referente a dívida em litígio. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010774-93.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA (ADVOGADO(A))

LUIZ CESAR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 8010774-93.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por LUIZ CESAR DE 

OLIVEIRA em desfavor de BANCO PAN S/A, alegando que desconhece o 

débito no valor de R$3.025,58 (três mil e vinte e cinco reais e cinquenta e 

oito centavos) com o banco Requerido, que ensejou o lançamento de 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 
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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. 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 que não 

o fez, pois, em que pese suas alegações, não comprovou que o autor 

tenha utilizado seus serviços e/ou o contratado, uma vez não ter juntado 

nenhum documento que comprovem suas alegações. Tenho que a 

Requerida apenas divagou em meras alegações, não colacionando 

nenhuma prova de suas afirmações em peça de defesa. Desta feita, não 

comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do 

débito é medida que se impõe. É certo que considerável número das 

contratações atuais são realizadas virtualmente ou por telefone. 

Entretanto, tal realidade não é fator para que as empresas não se 

cerquem de cuidados a evitar fraudes e contratações em nome de 

terceiros. No presente caso, o Requerido não trouxe quaisquer elemento a 

comprovar que o autor tenha contratado seus serviços. Temos que a 

conduta do Requerido, 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. O autor 

não pode ser prejudicado pela má administração da parte 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. Ainda considerando o transtorno 

sofrido pela parte Autora ao se deparar com a cobrança 

indevida/inscrição indevida e o caráter punitivo-pedagógico aplicado ao 

Requerido, 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$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. No que concerne 

ao pedido de ressarcimento, em dobro, da quantia indevidamente cobrada, 

tenho que improcede tal pedido, uma vez a estipulação no parágrafo único 

do art. 42 do CDC, de necessidade de pagamento de valor e não mera 

cobrança. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão contida na inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência de 

débito da parte autora com a Requerida, objeto da demanda, confirmando 

a tutela de urgência anteriormente deferida; b) CONDENAR a Requerida a 

pagar à parte Autora, a título de danos morais, a importância de R$ 

5.000,00 (cinco 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. Victor 

Olavo da Silva 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006764-91.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DOUGLAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1006764-91.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO RECLAMATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

por FABRÍCIO DOUGLAS DE OLIVEIRA em desfavor de CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTÕES, alegando que não contratou os serviços 

do Requerido, entretanto, este inseriu seu nome no cadastro restritivo de 

crédito em 09.04.2015 por um débito no valor de R$ 154,19 (cento e 

cinquenta e quatro Reais e dezenove centavos). 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. 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. A Requerida não comprovou que a parte 

autora tenha contratado seus serviços. Assim, não demonstrada a 

legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida 

que se impõe. Por fim, não há que se falar em indenização por danos 

morais diante da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in 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.” É certo que a parte autora possui 

outras negativações, inclusive preexistentes, conforme extrato 

apresentado pela Requerida, as quais o autor não demonstrou ser 

indevidas. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de tão-somente declarar a inexistência de 

débito da parte autora com a parte ré referente a dívida em litígio. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010090-71.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA (ADVOGADO(A))
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JOAO RAIMUNDO ALMEIDA PESSOA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010090-71.2016.8.11.0006. REQUERENTE: JOAO RAIMUNDO ALMEIDA 

PESSOA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA, ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por ATIVOS S/A 

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. Conhece-se o presente 

recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. 

Verifica-se que os embargos de declaração não constituem via 

processual adequada para a rediscussão do julgado recorrido nem à 

correção de hipotéticos errores in judicando que o maculem, ainda que 

existentes. Os argumentos apresentados pela embargante apresentam-se 

como mero inconformismo com a sentença prolatada, de sorte que no 

mérito o presente recurso há de ser rejeitado. ANTE O EXPOSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, decide-se CONHECER DOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se 

incólume a referida sentença e os seus demais termos pelos seus 

próprios fundamentos. Publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 27 de agosto de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006017-44.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CRISTIANO APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006017-44.2017.8.11.0006. REQUERENTE: CRISTIANO APARECIDO DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS apresentados pela requerida. Conhece-se o presente 

recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. 

Verifica-se que os embargos de declaração não constituem via 

processual adequada para a rediscussão do julgado recorrido nem à 

correção de hipotéticos errores in judicando que o maculem, ainda que 

existentes. Os argumentos apresentados pela embargante apresentam-se 

como mero inconformismo com a sentença prolatada, de sorte que no 

mérito o presente recurso há de ser rejeitado. ANTE O EXPOSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, decide-se CONHECER DOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se 

incólume a referida sentença e os seus demais termos pelos seus 

próprios fundamentos. Publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 27 de agosto de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000623-56.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO (ADVOGADO(A))

MARIA LUZIA DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000623-56.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA LUZIA DE ASSUNCAO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS apresentados ela requerida. Conhece-se o presente 

recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. 

Verifica-se que os embargos de declaração não constituem via 

processual adequada para a rediscussão do julgado recorrido nem à 

correção de hipotéticos errores in judicando que o maculem, ainda que 

existentes. Os argumentos apresentados pela embargante apresentam-se 

como mero inconformismo com a sentença prolatada, de sorte que no 

mérito o presente recurso há de ser rejeitado. ANTE O EXPOSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, decide-se CONHECER DOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se 

incólume a referida sentença e os seus demais termos pelos seus 

próprios fundamentos. Publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 27 de agosto de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002378-81.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TANIELLY PASTICK ALVES (ADVOGADO(A))

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

CLEITON TUBINO SILVA (ADVOGADO(A))

CLARA MENDES BAPTISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Secretaria Municipal de Administração de Cáceres MT (REQUERIDO)

Prefeiuta Municipal de Cáceres (REQUERIDO)

Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002378-81.2018.8.11.0006. REQUERENTE: CLARA MENDES BAPTISTA 

REQUERIDO: PREFEIUTA MUNICIPAL DE CÁCERES, SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE CÁCERES, SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO DE CÁCERES MT Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS apresentados pela parte requerente. Conhece-se o 

presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de 

admissibilidade. Verifica-se que os embargos de declaração não 

constituem via processual adequada para a rediscussão do julgado 

recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando que o 

maculem, ainda que existentes. Os argumentos apresentados pela 

embargante apresentam-se como mero inconformismo com a sentença 

prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há de ser rejeitado. 

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decide-se 

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e os seus 

demais termos pelos seus próprios fundamentos. Publicada 

eletronicamente. Intime-se a parte embargante. Cumpra-se. CÁCERES, 27 

de agosto de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007249-91.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO PEREIRA (REQUERENTE)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1007249-91.2017.8.11.0006 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 C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por CRISTIANO PEREIRA em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que não contratou os serviços da 

Requerida, entretanto, esta inseriu seu nome no cadastro restritivo de 

crédito em 11.08.2014 por um débito no valor de R$ 210,30 (duzentos e 

dez Reais e trinta centavos). 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 
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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. 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. A Requerida não comprovou que a parte 

autora tenha contratado seus serviços. Assim, não demonstrada a 

legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida 

que se impõe. Por fim, não há que se falar em indenização por danos 

morais diante da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in 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.” Em que pese a alegação da parte 

autora de que a negativação preexistente está em discussão judicial, os 

dados informados pelo mesmo trata-se de processo de autor alheio aos 

autos: 8036159-24.2017.811.0001 JOAO ALBERTO MENNA BARRETO 

DUARTE · CLAUDEMIR LAZARINI DO NASCIMENTO- (Promovente) · 

TELEFÔNICA BRASIL S/A (Promovido) 17/04/17 Procedimento do Juizado 

Especial Cível Requerer Habilitação Portanto, o autor não demonstrou ser a 

inscrição preexistente indevida. Ante o exposto, julgo parcialmente 

procedente a pretensão contida na inicial para o fim de tão-somente 

declarar a inexistência de débito da parte autora com a parte ré referente 

a dívida em litígio. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005643-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH (ADVOGADO(A))

JOAO DE LIMA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005643-28.2017.8.11.0006 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 C/C INDENIZAÇÃO 

POR COBRANÇA INDEVIDA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

TUTELA ANTECIPADA proposta por JOÃO DE LIMA SILVA em desfavor de 

OI MÓVEL S/A e SERASA S.A, alegando que utiliza o serviço de telefonia 

da Requerida número 9 8155-2653, em seu endereço em Cáceres, cujo 

pagamento é realizado através de débito em conta corrente. Ocorre que 

teve o nome negativado pela Requerida por um débito no valor de R$ 

200,33 (duzentos Reais e trinta e três centavos) referente a um número 

de telefone 9 8473-4936, o qual nunca contratou, tampouco utilizou. 

Ademais, nos dados do autor no registro do Serasa consta seu endereço 

em Porto Velho – RO, onde nunca residiu. Quanto à segunda Requerida, 

esta não o notificou previamente da inscrição. 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. A 

segunda requerida arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, pois enviou a 

notificação no endereço informado pelo credor. Em contestação 

comprovou suficientemente que a emissão do comunicado foi prévia à 

disponibilização da dívida no banco de dados para ser consultada. Em que 

pese o endereço ser diverso da residência do autor, cabe ao credor 

certificar-se do endereço correto da autora e não ao órgão mantenedor do 

cadastro. Neste sentido: Ementa: RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NEGATIVA. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DO SERASA RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 

AFASTADA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. COMPROVAÇÃO DE ENVIO AO 

ENDEREÇO FORNECIDO PELO CREDOR, RESPONSÁVEL PELA 

INFORMAÇÃO. MERO ÓRGÃO REGISTRADOR. DEVER DE INDENIZAR 

PELO BANCO BRADESCARD CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

MAJORADO PARA R$ 9.000,00. SENTENÇA REFORMADA. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DO SERASA RECONHECIDA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. 

UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71006397962, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado 

em 12/07/2017). Assim restou demonstrado em contestação que foi 

obedecida a notificação determinada pelo art. 43, §2º, CDC e Súmula 359 

STJ. Essas premissas forçam reconhecer a improcedência do pedido em 

relação à segunda Requerida, razão pela qual acolho a preliminar de 

ilegitimidade passiva desta. 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. A Requerida Oi aduz que houve 

contratação do autor do serviço ora cobrado que ensejou a negativação. 

Contudo, não produziu provas desta. Ademais, os documentos 

apresentados referentes ao serviço telefônico número 9 8473-4936 

apresenta divergências, tais como o nome da mãe do autor e endereço, 

demonstrando evidencias de fraude. 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. O autor não pode ser prejudicado 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 inscrição 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. No presente caso, deixo de aplicar a 

Sumula 385 do STJ, uma vez que as demais negativações também estão 

sendo discutidas judicialmente. 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 
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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) ACOLHER 

A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGUNDA REQUERIDA SERASA, 

EXTINGUINDO O FEITO EM RELAÇÃO À MESMA; b) CONFIRMAR A 

LIMINAR DEFERIDA; c) DECLARAR a inexistência de débito da parte autora 

com a reclamada, objeto da demanda; d) 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, e assim o 

faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código 

de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011195-83.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA APARECIDA GOMES DOS SANTOS (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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 8011195-83.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

por RENATA APARECIDA GOMES DOS SANTOS em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que ao tentar comprar na modalidade 

crediário foi informada que a Requerida havia inserido seu nome no 

cadastro restritivo de crédito por um débito no valor de R$ 173,78 (cento e 

setenta e três Reais e setenta e oito centavos). Ademais, não foi 

previamente notificado quanto à inscrição. 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. Em sede de preliminar, o Reclamado arguiu falta de interesse 

de agir da Reclamante. O interesse processual deve ser aferido pela 

conjugação do binômio “necessidade x utilidade”, ou seja, necessidade na 

provocação da jurisdição para obtenção do bem da vida, a qual se 

inviabilizou pela via extrajudicial; e, utilidade do provimento judicial 

postulado para satisfação do interesse posto em juízo. O referido binômio 

socorre a Reclamante nos presentes autos, verifica-se que sua 

irresignação consubstancia-se na contestação do débito. Ademais, 

desnecessário o prévio requerimento administrativo para ajuizamento da 

ação judicial, pois a exigência do mesmo configura ilegal restrição ao 

princípio da Inafastabilidade da Prestação Jurisdicional, prevista no artigo 

5º, XXXV da CF. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE 

TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. INSCRIÇÃO DO NOME DA 

AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA DA 

REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. 

DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA 

SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. VALOR 

CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. A autora teve seu 

nome negativado por determinação da requerida, alegando que não havia 

contratado com ela o serviço de telefonia móvel. A preliminar recursal de 

ausência de interesse de agir por falta de prévia provocação 

administrativa não merece acolhimento tendo em vista que o consumidor 

pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa dos seus direitos. No 

mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da contratação do serviço, 

apresentando documento correspondente ou gravação telefônica da 

conversa da autora com o seu Call Center quando da contratação do 

serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova negativa, ou seja, que 

não contratou o serviço, mormente se tratando de serviço cuja 

contratação é massificada e sem a formalização de qualquer instrumento. 

Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do nome da 

autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro que surge 

desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado não 

merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas Recursais 

para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma Recursal 

Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 

18/07/2016). Assim, rejeito a preliminar arguida. O Requerido impugnou o 

valor da causa atribuído pelo autor. Com efeito, o valor da causa atribuído 

pelo autor não obedeceu o disposto no artigo 292, V do CPC e Enunciado 

39 do FONAJE. Isto porque não quantificou o valor dos danos morais. Nos 

termos do artigo e enunciado supracitados, o valor da causa deve 

corresponder ao proveito econômico pretendido. Assim, com fulcro no 

artigo 292 §3º do CPC, atribuo à causa o valor de R$ 5. 173,78 (cinco mil e 

cento e setenta e três Reais e setenta e oito centavos). 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. A Requerida não comprovou que a parte 

autora tenha contratado seus serviços. Assim, não demonstrada a 

legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida 

que se impõe. Por fim, não há que se falar em indenização por danos 

morais diante da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in 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.” É certo que a parte autora possui 

outras negativações, inclusive preexistentes, as quais não demonstrou 

ser indevidas. Concernente ao dever de prévia notificação da inscrição no 

cadastro restritivo, é responsabilidade do órgão mantenedor nos termos 

da Súmula 359 do STJ. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a 

pretensão contida na inicial para o fim de tão-somente declarar a 

inexistência de débito da parte autora com a parte ré referente a dívida em 

litígio. Indefiro o pedido contraposto nos termos do artigo 8º §1º da Lei 

9099/95. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011086-69.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBSON SILVA DELUQUE (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 8011086-69.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 
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AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA 

ANTECIPADA proposta por CLEBSON SILVA DELUQUE em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que ao tentar comprar na modalidade 

crediário foi informada que a Requerida havia inserido seu nome no 

cadastro restritivo de crédito por um débito no valor de R$ 78,00 (setenta 

e oito Reais). Ademais, não foi previamente notificado quanto à inscrição. 

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 a preliminar de incompetência do Juizado Especial por 

necessidade de perícia grafotécnica da assinatura que consta na 

procuração, uma vez que o autor compareceu à audiência de conciliação 

e apresentou seus documentos pessoais, comprovando sua identificação. 

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. O Requerido impugnou o valor 

da causa atribuído pelo autor. Com efeito, o valor da causa atribuído pelo 

autor não obedeceu o disposto no artigo 292, V do CPC e Enunciado 39 do 

FONAJE. Isto porque não quantificou o valor dos danos morais. Nos 

termos do artigo e enunciado supracitados, o valor da causa deve 

corresponder ao proveito econômico pretendido. Assim, com fulcro no 

artigo 292 §3º do CPC, atribuo à causa o valor de R$ 5.078,00 (cinco mil e 

setenta e oito Reais). 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. A Requerida não 

comprovou que a parte autora tenha contratado seus serviços. Assim, 

não demonstrada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência 

do débito é medida que se impõe. Por fim, não há que se falar em 

indenização por danos morais diante da Súmula 385 do Superior Tribunal 

de Justiça, in 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.” É certo que a 

parte autora possui outras negativações, inclusive preexistentes, as quais 

não demonstrou ser indevidas. Concernente ao dever de prévia 

notificação da inscrição no cadastro restritivo, é responsabilidade do 

órgão mantenedor nos termos da Súmula 359 do STJ. Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

tão-somente declarar a inexistência de débito da parte autora com a parte 

ré referente a dívida em litígio. Indefiro o pedido contraposto nos termos do 

artigo 8º §1º da Lei 9099/95. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004442-98.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE (ADVOGADO(A))

ADAO MARIANO AIRES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO (ADVOGADO(A))

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1004442-98.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO CÍVEL proposta por ADÃO MARIANO AIRES DE SOUZA em 

desfavor de BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A e SERVIÇO 

NACIONAL DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SCPC SÃO PAULO, alegando 

que possui contrato de empréstimo consignado com o banco Requerido, 

cujo pagamento é descontado em folha de pagamento. Ocorre que o 

Requerido negativou o nome do autor pela parcela vencida em 

outubro/2016, no entanto, o desconto foi realizado em sua folha de 

pagamento. Quanto ao segundo Requerido, este não cumpriu com o dever 

de previa notificação quanto à inscrição. 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. Acolho a preliminar de 

ilegitimidade passiva da segunda Requerida cadastrada, SPC Brasil, por 

ser pessoa jurídica diversa da arquivista dos dados do autor. 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. O Banco Requerido alega em sua contestação que o débito é 

referente a um cartão de crédito contratado pelo autor, no qual realizou 

saque. Para quitação deste débito são realizados descontos mensais em 

favor da instituição financeira, cujo valor varia conforme o saldo devedor 

e a margem consignável. Ocorre que o autor não quitou faturas vencidas 

no ano de 2013, justificando, pois, a inscrição. Juntou aos autos contrato 

de empréstimo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil Reais) realizado em 2011. 

Ocorre que os documentos e dados apresentados pelo Requerido não 

correspondem com os dados da negativação, pois, o referido débito 

venceu em outubro/2016, mês que o autor comprovou que houve 

desconto em sua folha de pagamento pelo Requerido. Portanto, o 

Requerido não comprovou a inadimplência do autor a justificar a inserção. 

Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, 

restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado . Em se 

tratando de negativação indevida, dúvida não há que há violação a bem 

jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva comprovação da 

materialização do dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação 

foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se falar em 

ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que 

o evento danoso ocorreu em consequência da circunstância provada 

consubstanciada no referido ato ilícito. No caso, esses elementos me 

autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente 

a pretensão contida na inicial para: a) ACOLHER A ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DA SEGUNDA REQUERIDA SERASA, EXTINGUINDO O FEITO EM 

RELAÇÃO À MESMA; b) CONFIRMAR A LIMINAR PROFERIDA; c) 

CONDENAR o Banco Requerido ao pagamento, a título de danos morais, da 

importância de R$ 5.000,00 (cinco 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 e assim o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 
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homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, em correição. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005547-13.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEI MARCOS DO PRADO (REQUERENTE)

LAUBERTO FERREIRA DA CONCEICAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005547-13.2017.8.11.0006 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 DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por EDNEI MARCOS DO PRADO em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A., alegando que desconhece o débito com a Requerida, que ensejou o 

lançamento de 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. De mesma forma, 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. 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 à 

Requerida comprovar a legitimidade da cobrança e consequente restrição, 

o que não o fez. Desta feita, não comprovada a legitimidade do valor que 

deu ensejo a inscrição do nome do Autor no cadastro de inadimplentes, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Por sua vez, 

não há que se falar em indenização por danos morais no presente, em 

respeito à Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in 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.” É certo que a parte autora possui 

negativação preexistente à realizada pela Requerida (inscrição realizada 

por CLARO S/A, com data de disponibilização de 18/12/2013), conforme 

se infere de extrato juntado pelo própria parte autora em peça exordial. 

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida 

na inicial para o fim de, tão-somente, DECLARAR a inexistência de débito 

da parte autora com a parte ré, referente a dívida em litígio. 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. Victor 

Olavo da Silva 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007439-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARCOS AURELIO TREVIZAN LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENGLISHTOWN DO BRASIL INTERMEDIACOES LTDA (REQUERIDO)

ANDREIA CHRISTINA RISSON OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo 1007439-54.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL proposta por MARCO AURÉLIO 

TREVISAN LOPES em desfavor de ENGLISH LIVE – GRUPO EF EDUCATION 

FIRST, alegando que em janeiro/2017 contratou a prestação de serviços 

educacionais da Requerida – aulas virtuais de inglês – pelo valor de R$ 

2.400,00 (dois mil e quatrocentos Reais), pagos da seguinte forma: R$ 

50,00 (cinquenta Reais) de entrada + 12 parcelas no montante de R$ 

195,76 (cento e noventa e cinco Reais e setenta e seis centavos). Ocorre 

que após o pagamento de três parcelas, em razão de falta de condições 

financeiras, o autor requereu o cancelamento do curso, sendo informado 

que para tanto teria que pagar uma multa no valor de R$ 600,00 

(seiscentos Reais). O autor discorda do referido valor que é equivalente a 

mais três parcelas do curso, do qual não irá usufruir. Assim, além de 

inúmeras reclamações administrativas, reclamou junto ao PROCON, 

conseguindo apenas a suspensão da cobrança até novembro/2017. 

Requer a rescisão do contrato, nulidade da cláusula de rescisão 

contratual e condenação da Requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais. 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. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida apresentou contestação argumentando 

que o autor contratou seus serviços, em cujo contrato estava 

expressamente previsto multa de 30% sobre o saldo devedor em caso de 

cancelamento. É fato incontroverso o pedido de cancelamento do curso 

em fevereiro/2017. De fato, o contrato entabulado entre as partes prevê a 

multa rescisória contratual de 30% sobre o saldo devedor, contudo, o 

entendimento jurisprudencial é que este percentual é abusivo pois afronta 

os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, nos termos de seus 

artigos 39, V e 51: “Ementa: AÇÃO DE COBRANÇA. CURSO DE IDIOMAS. 

CANCELAMENTO. PARCELA REFERENTE AO MÊS EM QUE SOLICITADO O 

CANCELAMENTO DO CURSO QUE DEVE SER ADIMPLIDA. MULTA 

CONTRATUAL. PERCENTUAL ABUSIVO. REDUÇÃO PARA 10%. PEDIDO 

CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE. AINDA QUE A INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO TENHA SIDO POR VALOR SUPERIOR AO 

DEVIDO, A DÍVIDA EXISTE, RAZÃO PELA QUAL A INSCRIÇÃO É LÍCITA. 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS 

FUNDAMENTOS. Recurso improvido. (Recurso Cível Nº 71006560973, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ricardo Pippi 

Schmidt, Julgado em 07/04/2017)”. “ESTADO DE MATO GROSSOPODER 

JUDICIÁRIO1ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIARecurso Cível Nº 

0012719-77.2013.811.0001Origem: Segundo Juizado Especial Cível de 

CuiabáRecorrente: Sky Blue Escola de Aviação Civil Ltda.Recorrido: Savio 

de Magalhães Queiroz EMENTA RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO 

LEGITIMA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. 

Sendo reconhecida a legitimidade da negativação, não há que falar em 

indenização por danos morais. Recurso provido para julgar improcedente 

o pedido indenizatório. VOTOEgrégia Turma: A parte requerida interpôs 

recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedente 
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a ação indenizatória proposta por Savio de Magalhães Queiroz. A 

recorrente insurge-se apenas contra a indenização por danos morais, 

pretendendo seu afastamento. Para melhor compreensão dos fatos, 

transcrevo excertos da sentença objurgada: Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito e indenização por dano moral em 

razão da inclusão do nome da parte Reclamante no órgão de proteção ao 

crédito.Afirma a parte Reclamante que firmou junto a parte Reclamada 

contrato para a realização de curso de aviação, porém dois meses após o 

início das aulas solicitou o cancelamento do contrato.Alega que mesmo 

após o cancelamento continuou a receber cobranças que resultaram na 

negativação do seu nome.[...]Analisando o conjunto probatório elencado 

nos autos, bem como as alegações das partes verifico que é 

incontroverso: a rescisão do curso após dois meses do início das aulas 

(fevereiro/2011); o adimplemento das mensalidades de janeiro e fevereiro 

de 2011; e o pagamento de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) em 

dezembro de 2012.Conforme o contrato apresentado, a parte Reclamante 

se comprometeu ao pagamento de doze mensalidades no valor de R$ 

350,00 (trezentos e cinquenta reais), cada uma, pelo período de 

09/12/2010 a 10/11/2011, das quais nove não foram adimplidas, o que 

totaliza R$ 3.150,00 (três mil cento e cinquenta reais).Prevê o referido 

contrato, na cláusula sexta, que:?No caso de desistência ou abandono do 

curso pelo contratante, antes de seu término regular, caracterizados pela 

falta a mais de cinco aulas consecutivas, perdera o mesmo em favor do 

contratado o equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor 

correspondente ao restante das aulas não frequentadas, podendo a SKY 

BLUE proceder a cobrança do crédito imediatamente?. (grifei)Atendendo 

ao disposto no pacto firmado tem-se que em decorrência da rescisão do 

contrato a parte Reclamante deveria efetuar o pagamento de multa no 

valor de R$ 1.575,00 (um mil quinhentos e setenta e cinco reais), que 

equivale ao resultado de 50 % da soma das mensalidades do período de 

10/03/2011 a 10/11/2011.No entanto, conforme vêm decidindo os tribunais 

a multa prevista reputa-se abusiva, o que impõem a sua redução afim de 

que sejam atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

[...]Assim, OPINO pela redução da multa contratual para o equivalente a 

10% (dez por cento) do valor correspondente ao restante das aulas não 

frequentadas, acolhendo as razões de direito aventadas na Inicial.Fixado 

novo patamar da multa rescisória e observada a responsabilidade 

assumida pelo Reclamante no contrato firmado, a parte Reclamada fazia 

jus ao recebimento de R$ 315,00 (trezentos e quinze reais), corrigido pelo 

índice do INPC a partir de 10/02/2011 (data da negativação) até 

26/12/2012, o que totaliza R$ 351,55 (trezentos e cinquenta e um reais e 

cinquenta e cinco centavos).Considerando que em 26/12/2012 a parte 

Reclamante efetuou o pagamento de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta 

reais), faz jus ao ressarcimento de R$ 598,45 (quinhentos e noventa e oito 

reais e quarenta e cinco centavos).Por todo o exposto, resta claro que a 

conduta abusiva da parte Reclamada causou prejuízos de ordem material 

e moral ao Reclamante, que viu seu nome incluso no órgão de proteção ao 

crédito em valor dez maior do que aquele devido, e mesmo efetuando 

parte do pagamento (06 e 26/12/2012) suportou a permanência da 

inscrição até o cumprimento da liminar deferida nos autos.Assim, a 

negativação do nome da parte reclamante nos órgãos de proteção 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva da empresa.[...]Ante o exposto, OPINO PELA PARCIAL 

PROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial para condenar a parte 

Reclamada ao pagamento de:a. R$ 598,45 (quinhentos e noventa e oito 

reais e quarenta e cinco centavos), a título de dano material, corrigido pelo 

índice do INPC a partir de 26/12/2012 e juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação; eb. R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por 

danos morais, corrigido monetariamente pelo índice do INPC a contar da 

sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.Ratifico a 

liminar concedida na movimentação 06. A recorrente sustenta que os 

danos morais não restaram configurados. Aduz que a negativação foi 

legítima, pois, tendo o recorrido abandonado o curso, era devida a multa 

estabelecida em contrato. Conforme se percebe, a sentença reconheceu 

que a multa era exigível, porém em patamar inferior ao estabelecido no 

contrato. Assim, o douto magistrado a quo entendeu que, apesar de 

legitima, a negativação causou abalo moral ao consumidor, pois feita em 

valor maior que o realmente devido. No entanto, o valor devido a título de 

multa somente foi reduzido na sentença, portanto, quando foi efetivada a 

negativação a requerida/recorrente o fez com base na multa estabelecida 

no contrato, não tendo comedido qualquer arbitrariedade. Assim, seria 

pertinente apenas a retificação do valor da negativação; a restrição 

cadastral persistiria, o que, por si só, afasta o dano moral. Ante o exposto, 

dou provimento ao recurso para julgar improcedente o pedido de 

indenização por danos morais. É como voto.NELSON DORIGATTIJuiz de 

Direito/Relator (Procedimento do Juizado Especial Cível 

127197720138110001/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

04/10/2016, Publicado no DJE 04/10/2016)” Considerando a obrigação 

contratual assumida pelo autor, a multa rescisória é devida, no entanto, 

esta deverá ser reduzida para o patamar de 10%, observando os critérios 

de defesa do direito do consumidor. No que tange aos danos morais, 

observo que no caso em comento o autor requereu o cancelamento do 

contrato por motivação pessoal, não havendo falha na prestação de 

serviço ofertada pela Requerida. Portanto, a cobrança de multa 

previamente prevista contratualmente não tem o condão de abalar a 

esfera íntima do autor a justificar a reparação judiciária. Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

a) Reduzir a multa contratual para o montante de 10% do saldo devedor; 

b) Declarar a rescisão do contrato entabulado entre as partes; 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007791-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY THIAGO VICENTE PRUDENCIO (REQUERENTE)

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

Processo: 1007791-12.2017.8.11.0006 Promovente: Wesley Thiago 

Vicente Prudencio Promovido: Banco Bradesco S.A. VISTOS ETC. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Compulsando os autos verifica-se que a parte 

Promovente, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, 

não compareceu ao ato, conforme consignado em Termo de Audiência 

(Evento Id. nº 13654152), e não consta nos autos qualquer manifestação 

do autor. Diante da contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. 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. Suelleyn de Oliveira Pains 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007756-52.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO ADRIANO ARAUJO (REQUERENTE)

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

Processo: 1007756-52.2017.8.11.0006 Promovente: Julio Adriano Araujo 

Promovido: Omni Financeira S/A VISTOS ETC. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Compulsando 
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os autos verifica-se que a parte Promovente, embora devidamente 

intimada para audiência de conciliação, não compareceu ao ato, conforme 

consignado em Termo de Audiência (Evento Id. nº 13637731), e não 

consta nos autos qualquer manifestação do autor. Diante da contumácia 

da parte promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que 

não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 

51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. 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. Suelleyn de Oliveira Pains 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005307-24.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

MAURICIO DE JESUS MARQUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

Processo: 1005307-24.2017.8.11.0006 Promovente: Mauricio de Jesus 

Marques Promovido: Banco Bradesco S.A. VISTOS ETC. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Compulsando os autos verifica-se que a parte Promovente, embora 

devidamente intimada para audiência de conciliação, não compareceu ao 

ato, conforme consignado em Termo de Audiência (Evento Id. nº 

13637992). Muito embora conste nos autos petição requerendo 

redesignação de audiência, não há justificativa plausível a fundamentar o 

pedido do autor, não sendo suficiente o mero pedido, razão pela qual não 

há que prosperar a redesignação pleiteada. Sendo assim, diante da 

contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte 

promovente no pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento 

desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste 

feito. 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. Suelleyn de 

Oliveira Pains 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005297-77.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILTON APARECIDO VIANA DA SILVA (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

Processo: 1005297-77.2017.8.11.0006 Promovente: Adeilton Aparecido 

Viana da Silva Promovido: Banco Bradesco S.A. VISTOS ETC. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Compulsando os autos verifica-se que a parte Promovente, embora 

devidamente intimada para audiência de conciliação, não compareceu ao 

ato, conforme consignado em Termo de Audiência (Evento Id. nº 

13638452), e não consta nos autos qualquer manifestação do autor. 

Diante da contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. 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. Suelleyn de Oliveira Pains 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006132-65.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIZA BASTOS SANTIAGO (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

Processo: 1006132-65.2017.8.11.0006 Promovente: Eloiza Bastos 

Santiago Promovido: Vivo S.A. VISTOS ETC. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Compulsando 

os autos verifica-se que a parte Promovente, embora devidamente 

intimada para audiência de conciliação, não compareceu ao ato, conforme 

consignado em Termo de Audiência (Evento Id. nº 13639146), e não 

consta nos autos qualquer manifestação do autor. Diante da contumácia 

da parte promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que 

não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 

51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. 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. Suelleyn de Oliveira Pains 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-76.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMEIRE NEVES DA SILVA (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

Processo: 1000018-76.2018.8.11.0006 Promovente: Lucimeire Neves da 

Silva Promovido: Banco Bradesco S.A. VISTOS ETC. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Compulsando os autos verifica-se que a parte Promovente, embora 

devidamente intimada para audiência de conciliação, não compareceu ao 

ato, conforme consignado em Termo de Audiência (Evento Id. nº 

13655435), e não consta nos autos qualquer manifestação do autor. 

Diante da contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032628/8/2018 Página 112 de 504



ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. 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. Suelleyn de Oliveira Pains 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005321-08.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELAINE SOUZA GARCIA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

Processo: 1005321-08.2017.8.11.0006 Promovente: Joselaine Souza 

Garcia Promovido: Vivo S.A. VISTOS ETC. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Compulsando 

os autos verifica-se que a parte Promovente, embora devidamente 

intimada para audiência de conciliação, não compareceu ao ato, conforme 

consignado em Termo de Audiência (Evento Id. nº 12782162), e não 

consta nos autos qualquer manifestação do autor. Diante da contumácia 

da parte promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que 

não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 

51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. 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. Suelleyn de Oliveira Pains 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006130-95.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

MARCOS ALEXANDRE DO NASCIMENTO ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

Processo: 1006130-95.2017.8.11.0006 Promovente: Marcos Alexandre Do 

Nascimento Araujo Promovido: Vivo S.A. VISTOS ETC. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Compulsando os autos verifica-se que a parte Promovente, embora 

devidamente intimada para audiência de conciliação, não compareceu ao 

ato, conforme consignado em Termo de Audiência (Evento Id. nº 

13635782). Muito embora conste nos autos petição requerendo 

redesignação de audiência, não há justificativa plausível a fundamentar o 

pedido do autor, não sendo suficiente o mero pedido, razão pela qual não 

há que prosperar a redesignação pleiteada. Sendo assim, diante da 

contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte 

promovente no pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento 

desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste 

feito. 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. Suelleyn de 

Oliveira Pains 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007893-34.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELIENNE APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

Processo: 1007893-34.2017.8.11.0006 Promovente: Elienne Aparecida da 

Silva Promovido: Banco Bradesco S.A. VISTOS ETC. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Compulsando os autos verifica-se que a parte Promovente, embora 

devidamente intimada para audiência de conciliação, não compareceu ao 

ato, conforme consignado em Termo de Audiência (Evento Id. nº 

13635665), e não consta nos autos qualquer manifestação do autor. 

Diante da contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. 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. Suelleyn de Oliveira Pains 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005218-98.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

VANESSA APARECIDA MOTA DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

Processo: 1005218-98.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. 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, em correição. 

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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007755-67.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

JULIO ADRIANO ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

Processo: 1007755-67.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. 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, em correição. 

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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005287-33.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBER LUIZ DE FARIA GARCIA (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

Processo: 1005287-33.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. 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, em correição. 

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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006297-15.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM CRISTIANE TOMICHA ESPINOSA (REQUERENTE)

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

FABIANA BRAGA FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

Processo: 1006297-15.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. 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, em correição. 

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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000033-45.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL BISPO DOS SANTOS (REQUERENTE)

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

Processo: 1000033-45.2018.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. 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, em correição. 

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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANCLO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

Processo: 1000067-20.2018.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. 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 
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da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, em correição. 

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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007904-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA SIMONE DA CONCEICAO SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

Processo: 1007904-63.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. 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, em correição. 

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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004729-61.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON THIAGO DA SILVA LOPES (REQUERENTE)

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1004729-61.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, passo a 

fundamentar e decidir a questão posta em Juízo. Trata-se de procedimento 

de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA em face de YMPACTUS COMERCIAL 

LTDA. Pretende a parte autora a procedência da liquidação de sentença 

proferida na Ação Civil Pública n° 0800224-44.2013.8.01.0001 da 2.ª Vara 

Cível da Comarca de Rio Branco, Estado do Acre, requerendo devolução 

do valor (devidamente corrigido) correspondente ao ressarcimento do 

capital investido. Pois bem. Os Juizados Especiais foram criados para 

processar e julgar causas de menor complexidade, consoante dispõe o 

art. 3º da Lei 9.099/95, devendo ser observados os princípios norteadores 

previstos no art. 2º da supracitada lei. E, nos termos do art. 38 da Lei n.º 

9.099/95 ?A sentença mencionará os elementos de convicção do Juiz, 

com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, 

dispensado o relatório. Parágrafo único. Não se admitirá sentença 

condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido. (grifo 

nosso). Assim, não se admite, em sede dos Juizados Especiais, a 

prolação de sentença ilíquida, por violar o disposto no art. 38, parágrafo 

único, da LJE. Neste sentido, eis a jurisprudência: JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. SENTENÇA ILIQUIDA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FASE 

DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA NOS JUIZADOS. NECESSIDADE DE 

PERÍCIA ATUARIAL. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO CELERE DOS 

JUIZADOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 

SENTENÇA MANTIDA. 1) O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 38 DA LEI 9.099 

VEDA EXPRESSAMENTE A ADMISSÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA 

POR QUANTIA ILÍQUIDA, AINDA QUE GENÉRICO O PEDIDO. 2) NÃO SE 

APLICA NOS JUIZADOS ESPECIAIS O PROCEDIMENTO PRÉVIO DE 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS NA FASE DE SEU CUMPRIMENTO. 3) O 

JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA NECESSARIAMENTE IMPLICARÁ A 

DETERMINAÇÃO DE UM VALOR DE REAJUSTE, NÃO PREVISTO NO 

CONTRATO, CUJA COMPLEXIDADE NA SUA FIXAÇÃO É INCOMPATÍVEL 

COM O RITO CÉLERE DOS JUIZADOS ESPECIAIS. 4) RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-DF - ACJ: 

20130110424595 DF 0042459-91.2013.8.07.0001, Relator: MARÍLIA DE 

ÁVILA E SILVA SAMPAIO, Data de Julgamento: 29/10/2013, 2ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 14/11/2013 . Pág.: 309) (grifo nosso). 

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PEDIDO DE 

REVISÃO DOS JUROS COBRADOS. PRETENSÃO QUE SE REVESTE EM 

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS 

COMPLEXOS. IMPOSSIBILIDADE DE PROFERIR SENTENÇA ILÍQUIDA. 

PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. 

Em razão da impossibilidade de proferir sentença ilíquida em sede de 

Juizados Especiais, tanto quanto a impossibilidade de realização de perícia 

técnica, deve ser extinto o processo sem resolução de mérito, porquanto 

a pretensão do autor à revisão do contrato depende de realização de 

cálculo complexo, a ser elaborado por perito. (TJMT. RI, 1581/2009, DR. 

ADAUTO DOS SANTOS REIS, 5ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 

16/06/2010, Data da publicação no DJE 16/09/2010). (grifo nosso). No 

caso vertente, o autor pretende liquidação de sentença ilíquida e mais, 

sentença proferida por outro órgão de Jurisdição deste Estado (TJAC). 

Ademais, para se dirimir a questão posta na inicial necessário se faz a 

produção de prova pericial contábil para se apurar o quantum a ser 

executado pelo credor, procedimento este incompatível com os princípios 

norteadores dos Juizados Especiais. Além do que, a possibilidade 

concreta de dilação probatória, acarretaria o desvirtuamento do rito 

delineado pelo legislador. Assim, a extinção e arquivamento do presente 

processo é medida que se impõe, tendo em vista a incompatibilidade do 

procedimento neste Juizado. Por tais considerações, com fundamento no 

art. 3.º c/c art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95 c/c art. 485, inciso IV, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 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. Victor Olavo da Silva 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002280-96.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GUTTENBERG MATHEUS SOARES GOLIN (REQUERENTE)

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1002280-96.2018.8.11.0006 Vistos. O autor, devidamente 

intimado a emendar a inicial colacionando aos autos cópia da negativa 

administrativa da Requerida em fornecer as informações pretendidas, 

quedou-se inerte. Ante o exposto, nos termos do art. 485, inc. I, do Código 

de Processo Civil, julgo extinto o processo, determinando o arquivamento 

após o trânsito em julgado. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002053-77.2016.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues (ADVOGADO(A))

JOELSON DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1002053-77.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. A parte autora 

manifestou requerendo a extinção do feito consoante se observa no ID 

13639099. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: 

a) Extinguir o feito sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI 

do CPC; Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007963-51.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JORDY FIRMINO LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1007963-51.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. A parte autora 

manifestou requerendo a extinção do feito consoante se observa no ID 

13562105. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: 

a) Extinguir o feito sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI 

do CPC; Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. 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.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 238489 Nr: 6972-58.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA MEZA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUELLEN PEREIRA LEITE DE 

MORAIS - OAB:1516-9 OAB/MT

 Vistos etc,

I - Cumpra-se conforme deprecado.

II - Designo audiência para a inquirição das testemunhas para o dia 

03/10/2018, às 12h40.

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.: 226633 Nr: 11876-58.2017.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS SIMOES DE SOUZA, JOSUÉ LUCAS 

SILVA CORREIA, SILVANIA MARIA ALVES, JULIO CÉSAR CARNIEL DE 

ANDRADE, LORENZ ARRUDA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA CONCEIÇÃO DA 

SILVA STABILITO ALBUES - OAB:4266 RO, LAURO GONÇALO DA 

COSTA - OAB:15304/mt, MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR - 

OAB:9791, VANDERLEY SOUZA AMORIM - OAB:10207

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo, que as audiências designadas para os dias 29/08/2018 e 

30/08/2018, FORAM CANCELADAS, em virtude da convocação da 

magistrada para participar do curso no Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 173354 Nr: 8749-20.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELDER PESSOA RIBEIRO, WELBER PESSOA 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELLE DOS SANTOS 

BACHEGA - OAB:15192/MT, PAULO ROGERIO DOS SANTOS BACHEGA 

- OAB:13184MT

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo, que as audiências designadas para os dias 29/08/2018 e 

30/08/2018, FORAM CANCELADAS, em virtude da convocação da 

magistrada para participar do curso no Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 205505 Nr: 6956-75.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO WILL MARQUES DE OLIVEIRA, 

WIRLEM DOS SANTOS MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO PAULO DE 

SOUZA - OAB:5301

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo, que as audiências designadas para os dias 29/08/2018 e 

30/08/2018, FORAM CANCELADAS, em virtude da convocação da 

magistrada para participar do curso no Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 232938 Nr: 3054-46.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Terceira Vara de Mirassol D'Oeste, MINISTERIO 

PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO DO CARMO DA SILVA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELOS - OAB:21617/MT, LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15304/mt

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo, que as audiências designadas para os dias 29/08/2018 e 

30/08/2018, FORAM CANCELADAS, em virtude da convocação da 

magistrada para participar do curso no Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 233611 Nr: 3530-84.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN SOUKEF CAMPOS, ELVIRO DA ROCHA 

SOUZA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BARROSO VIARO - 

OAB:OAB/MT 13.290-A

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo, que as audiências designadas para os dias 29/08/2018 e 

30/08/2018, FORAM CANCELADAS, em virtude da convocação da 

magistrada para participar do curso no Tribunal de Justiça.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 209058 Nr: 9409-43.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMUNDO FILHO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELCIO JUNIO GARCIA - 

OAB:OAB/MT8169

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal, consubstanciada na denúncia, para CONDENAR o 

denunciado EDMUNDO FILHO VIEIRA, brasileiro, nascido em 11/01/1968, 

filho de Edmundo Vieira e Maria de Souza Vieira, por transgressão aos 

ditames do art. 129, § 9º, do Código Penal, nas disposições da Lei n. 

11.340/2006, bem como ABSOLVÊ-LO com relação ao art. 21 do 

Decreto-lei n° 3.688/41, o que faço com fundamento no art. 386, inciso VII, 

do Código de Processo Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 218745 Nr: 6149-21.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO ALEXANDRE GOMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMINGOS SAVIO RIBEIRO 

PINTO - OAB:10.899

 ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada na 

denúncia, para ABSOLVER o denunciado HUGO ALEXANDRE GOMES 

DOS SANTOS, da imputação a que se sujeitou nestes autos, o que faço 

com fulcro no artigo 386, VII, do CPP.Após o trânsito em julgado, feitas as 

anotações, comunicações e baixas de estilo, arquive-se.Sem 

custas.P.R.I.C.Cáceres, 27 de agosto de 2018.Graciene Pauline Mazeto 

Corrêa da Costa Juíza de Direito

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 212332 Nr: 1123-42.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos em correição.A Lei de Execução Penal em seu artigo 118, I, prevê 

a regressão da forma de execução da pena privativa de liberdade, com a 

transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o 

condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta 

grave.Aparentemente o recuperando descumpriu com as condições de 

seu atual regime de pena, sendo necessário, nos termos do art. 118, §2º, 

da Lei 7.210/84, sua prévia oitiva, para análise quanto a necessidade ou 

não de regressão de seu regime.A lei de execução penal prevê a 

possibilidade do condenado justificar o fato que provocaria a regressão, 

neste caso, justificar o descumprimento das condições impostas para o 

cumprimento da pena, para que, então seja analisado pelo Juízo quando a 

necessidade de regressão do regime do mesmo, ou se acata justificação 

feita pelo recuperando.Contudo, a Lei 7.210/84 não prevê forma 

específica para que o recuperando seja ouvido, ou seja, não há imperiosa 

necessidade de designar-se audiência de justificação para a oitiva do 

recuperando quanto a falta grave supostamente cometida, mas apenas de 

que lhe seja oportunizado o contraditório e a ampla defesa).A denominada 

audiência de justificação não está prevista de forma expressa em nosso 

ordenamento jurídico, tratando-se de criação doutrinária e jurisprudencial, 

em atenção ao conteúdo do já citado parágrafo 2.º do art. 118 da Lei de 

Execução Penal, e assim, é de entendimento, ainda tímido, mas 

compactuado por este Magistrado, que a intimação da defesa para que, 

por escrito, apresente as justificativas do recuperando, bem como junte 

eventuais documentos que entenda pertinentes e necessários, basta 

como prévia oitiva do apenado, para fins de análise quanto eventual 

regressão do regime de pena do mesmo.Assim sendo, intime-se a defesa 

do recuperando para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente as 

derradeiras justificativas do reeducando, ou, caso seja de extremo 

interesse justifique a necessidade de realização de audiência para prévia 

oitiva do recuperando.Cumpra-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 17608 Nr: 2270-65.2001.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON RODRIGUES DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÓVIS DE ALMEIDA JÚNIOR - 

Promotor de Justiça - OAB:0.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Cumpra-se a decisão proferida nos autos em apenso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 237669 Nr: 6404-42.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRÍCIA SILVA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Na mesma oportunidade deverá o sr. Meirinho colacionar a ciência do 

mesmo junto a cópia da presente decisão, que oportunamente será 

juntada aos autos pelo sr. gestor.Notifique-se o i. representante do 

Ministério Público, e dê-se ciência à Defensoria Pública.Oficie-se ao 

Comando da Polícia Militar encaminhando cópia da presente decisão para 

que tome conhecimento sobre a situação do recuperando, 

consignando-se que, caso o recuperando seja encontrado fora de sua 

residência após as 22 horas e antes das 06h00min, deverá promover o 

recolhimento do mesmo e encaminhá-lo à Cadeia Pública. Intime-se o 

reeducando para que no prazo de 45(quarenta e cinco) dias, inicie o 

pagamento dos dias multa conforme cálculo fl.38 .Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 238049 Nr: 6667-74.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACSON RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Autos nº 6667-74.2018.811.0006 – Cód. 238049

Vistos em correição.

Denoto dos autos, que o recuperando foi condenado a pena de 1 ( um) 

mês de detenção .

Isso posto, determino a intimação do reeducando para que, nos termos da 

sentença proferida em seu desfavor, cumpra com as seguintes condições 

de seu regime ABERTO:

1) trabalhar durante o dia e recolhendo-se à sua residência, ante a 

inexistência de casa de albergado, a partir das 22 horas de um dia até as 

06:00 do outro;

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032628/8/2018 Página 117 de 504



2) Comparecer bimestralmente em Juízo e comunicar a sua ocupação;

 3) Não mudar do território da Comarca do Juízo da execução, sem prévia 

autorização deste Juízo;

 4) Não frequentar bares, boates e locais de pouca recomendação;

 5) Não ingerir bebida alcoólica;

 6) Não trazer consigo armas ou instrumentos capazes de ofender a 

integridade de outrem

Observa-se que, caso o beneficiário pretenda a alteração de alguma das 

condições, deverá, antes de mais nada, formular requerimento em Juízo, 

sob pena de a falta de autorização prévia implicar a revogação do 

benefício.

Deverá o sr. Oficial de Justiça ao intimar o recuperando, proceder a leitura 

das obrigações a serem cumpridas em razão do regime que ora lhe foi 

concedida, explicando-as ao mesmo, e indicando que a ausência de 

cumprimento das obrigações determinadas nesta data poderá acarretar na 

regressão de seu atual regime de pena. Na mesma oportunidade deverá o 

sr. Meirinho colacionar a ciência do mesmo junto a cópia da presente 

decisão, que oportunamente será juntada aos autos pelo sr. gestor.

Notifique-se o i. representante do Ministério Público, e dê-se ciência à 

Defensoria Pública.

Oficie-se ao Comando da Polícia Militar encaminhando cópia da presente 

decisão para que tome conhecimento sobre a situação do recuperando, 

consignando-se que, caso o recuperando seja encontrado fora de sua 

residência após as 22 horas e antes das 06h00min, deverá promover o 

recolhimento do mesmo e encaminhá-lo à Cadeia Pública.

 Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 237559 Nr: 6316-04.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSON DE CAMPOS PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Na mesma oportunidade deverá o sr. Meirinho colacionar a ciência do 

mesmo junto a cópia da presente decisão, que oportunamente será 

juntada aos autos pelo sr. gestor.Notifique-se o i. representante do 

Ministério Público, e dê-se ciência à Defensoria Pública. Intime-se o 

reeducando para que no prazo de 45(quarenta e cinco) dias, inicie o 

pagamento dos dias multa conforme cálculo fl.19 .Oficie-se ao Comando 

da Polícia Militar encaminhando cópia da presente decisão para que tome 

conhecimento sobre a situação do recuperando, consignando-se que, 

caso o recuperando seja encontrado fora de sua residência após as 19 

horas e antes das 06h00min, deverá promover o recolhimento do mesmo e 

encaminhá-lo à Cadeia Pública. Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 238051 Nr: 6668-59.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN ALMEIDA MELGAREIJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Autos nº 6668-59.2018.811.0006 – Cód. 238051

Vistos em correição.

Denoto dos autos, que o recuperando foi condenado a pena de 15( 

quinze) dias de prisão simples.

Isto posto, determino a intimação do reeducando para que, nos termos da 

sentença proferida em seu desfavor, compareça em 05 (cinco) palestras 

proferidas pela equipe multidisciplinar deste Juízo, na seguintes datas:

a) 18/08/2018 – às 09h00min;

b) 14/09/2018 - às 09h00min;

c) 28/09/2018 - às 09h00min;

d) 05/10/2018 - às 09h00min;

e) 26/10/2018 - às 09h00min.

Deverá o sr. Oficial de Justiça, ao intimar o recuperando indagar se o 

mesmo aceita as regras da substituição operada, informando ao mesmo 

que a ausência de aceite, poderá acarretar na regressão de seu atual 

regime de pena ou desconversão da benesse que lhe fora concedida, 

certificando o resultado da diligência.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 237667 Nr: 6402-72.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON TEIXEIRA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 Deverá o sr. Oficial de Justiça ao intimar o recuperando, proceder a 

leitura das obrigações a serem cumpridas em razão do regime que ora lhe 

foi concedida, explicando-as ao mesmo, e indicando que a ausência de 

cumprimento das obrigações determinadas nesta data poderá acarretar na 

regressão de seu atual regime de pena. Na mesma oportunidade deverá o 

sr. Meirinho colacionar a ciência do mesmo junto a cópia da presente 

decisão, que oportunamente será juntada aos autos pelo sr. 

gestor.Notifique-se o i. representante do Ministério Público, e dê-se ciência 

à Defensoria Pública. Envio os autos para contadoria judicial para a 

realização de cálculos de dias multa.Oficie-se ao Comando da Polícia 

Militar encaminhando cópia da presente decisão para que tome 

conhecimento sobre a situação do recuperando, consignando-se que, 

caso o recuperando seja encontrado fora de sua residência após as 19 

horas e antes das 06h00min, deverá promover o recolhimento do mesmo e 

encaminhá-lo à Cadeia Pública. Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 151187 Nr: 10015-13.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEOVÁ DE JESUS FERREIRA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA 

- OAB:22398/MT

 .Deverá o sr. Oficial de Justiça ao intimar o recuperando, proceder a 

leitura das obrigações a serem cumpridas em razão do regime que ora lhe 

foi concedida, explicando-as ao mesmo, e indicando que a ausência de 

cumprimento das obrigações determinadas nesta data poderá acarretar na 

regressão de seu atual regime de pena. Na mesma oportunidade deverá o 

sr. Meirinho colacionar a ciência do mesmo junto a cópia da presente 

decisão, que oportunamente será juntada aos autos pelo sr. 

gestor.Notifique-se o i. representante do Ministério Público, e dê-se ciência 

à Defensoria Pública. Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

encaminhando cópia da presente decisão para que tome conhecimento 

sobre a situação do recuperando, consignando-se que, caso o 

recuperando seja encontrado fora de sua residência após as 19 horas e 

antes das 06h00min, deverá promover o recolhimento do mesmo e 

encaminhá-lo à Cadeia Pública. Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 224433 Nr: 10264-85.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO JOSE COSTA SCHETTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FILIPE DA SILVA 

SIQUEIRA - OAB:170588/rj

 Processo nº 10264-85.2017.811.0006 - Cód. 224433

Vistos em correição.

Não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no 

art. 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa excludente da 

culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de extinção da 

punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia03/10/2018, às 15h50min, oportunidade em que será tomada a 

declaração do ofendido, a inquirição das testemunhas arroladas pela 

acusação e defesa, bem como eventuais esclarecimentos de peritos, 

acareações, reconhecimento de pessoas e coisas e ao final, 

interrogatório do réu, tudo de acordo com a nova sistemática estabelecida 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032628/8/2018 Página 118 de 504



pela lei 11.719/2008, mais precisamente no seu artigo 400 do CPP.

 Expeçam-se precatórias (CPP, art. 222), se necessário, bem como 

mandados e ofícios pertinentes.

Intimem-se o acusado para comparecer à audiência designada 

acompanhados do Defensor Público.

Notifique-se o MP e intime-se o Defensor Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Comarca de Diamantino

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA N. 60/2018-DF

 O Meritíssimo Juiz de Direito – Dr. José Mauro Nagib Jorge - Diretor do 

Foro da Comarca de Diamantino – MT, no uso de suas atribuições legais e 

na forma da Lei, etc...

 CONSIDERANDO a Portaria 56/2018 que revogou a designação da 

gestora Judiciária Elieth Ferreira Da silva, técnica judiciária, matrícula 5696;

 Resolve:

DESIGNAR a servidora EVANILDA MARTINS DE ALMEIDA ALESSIO, 

Auxiliar Judiciário - matrícula nº 7159, para exercer a função de Gestor 

Judiciário Substituto na 2ª Vara Cível desta Comarca de Diamantino-MT, 

pelo período de 22/08/2018 a 20/09/2018, 30 (trinta) dias .

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso.

Diamantino – MT, 23 de agosto de 2018.

 Dr. José Mauro Nagib Jorge

 Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA N. 60/2018-DF

 O Meritíssimo Juiz de Direito – Dr. José Mauro Nagib Jorge - Diretor do 

Foro da Comarca de Diamantino – MT, no uso de suas atribuições legais e 

na forma da Lei, etc...

 CONSIDERANDO a Portaria 56/2018 que revogou a designação da 

gestora Judiciária Elieth Ferreira Da silva, técnica judiciária, matrícula 5696;

 Resolve:

DESIGNAR a servidora EVANILDA MARTINS DE ALMEIDA ALESSIO, 

Auxiliar Judiciário - matrícula nº 7159, para exercer a função de Gestor 

Judiciário Substituto na 2ª Vara Cível desta Comarca de Diamantino-MT, 

pelo período de 22/08/2018 a 20/09/2018, 30 (trinta) dias .

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso.

Diamantino – MT, 23 de agosto de 2018.

 Dr. José Mauro Nagib Jorge

 Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO – ANDAMENTO DO PROCESSO, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO PRAZO: 15 DIAS AUTOS N. 1955-35.2004.811.0005 código 

24009 ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO PARTE

 REQUERENTE: Osmair Mozer Braga PARTE REQUERIDA: Walter Trabachin 

INTIMANDO(A, S): Exequente: Osmair Mozer Braga, Cpf: 38461153120, 

Rg: 505.661 SSP NM Filiação: , brasileiro(a), casado(a), comerciante, 

Endereço: Rua dos Cedros, 252, Bairro: Alto da Colina, Cidade: Nova 

Mutum-MT FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para dar andamento ao feito no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, incisos II e III, § 

1º e § 2º, do NCPC. Eu, Marilza Aparecida Raimundo Kroling - Técnica 

Judiciária, digitei. Diamantino - MT, 1 de agosto de 2018. Debora Cristina 

Campos Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento n° 

56/2007-CGJ

EDITAL DE INTIMAÇÃO – ANDAMENTO DO PROCESSO, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO PRAZO: 15 DIAS AUTOS N. 1955-35.2004.811.0005 código 

24009 ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO PARTE REQUERENTE: 

Osmair Mozer Braga PARTE REQUERIDA: Walter Trabachin INTIMANDO(A, 

S): Exequente: Osmair Mozer Braga, Cpf: 38461153120, Rg: 505.661 SSP 

NM Filiação: , brasileiro(a), casado(a), comerciante, Endereço: Rua dos 

Cedros, 252, Bairro: Alto da Colina, Cidade: Nova Mutum-MT FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para dar andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (art. 485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC. 

Eu, Marilza Aparecida Raimundo Kroling - Técnica Judiciária, digitei.

 Diamantino - MT, 1 de agosto de 2018. Debora Cristina Campos Oliveira 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Intimação

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000236-10.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ (ADVOGADO(A))

SEBASTIANA DE ARRUDA MENDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEODINO VICENTE MENDES (INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar o advogado da parte requerente, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias, retire na Secretaria da Primeira Vara 

o Alvará de Autorização com id 14821945. Diamantino, 26 de agosto de 

2018. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000983-57.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDELUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

J. V. D. A. S. (AUTOR(A))

MAURO LUIS TIMIDATI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000983-57.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): EDELUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA, JOAO VITOR DE ARAUJO 

SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Vistos etc. O pedido para deferimento da Justiça Gratuita, 

merece acolhimento. Sabe-se que o Novo Código de Processo Civil admite 

a carência momentânea de recursos, prevendo a possibilidade de o 

benefício ser concedido por ato específico, ou mesmo a redução e 

parcelamento das custas. Veja-se: “Art.98 (...) § 5º A gratuidade poderá 

ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou 

consistir na redução percentual de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”. A prova 

produzida pelos documentos (fls.15/16) demonstra que os autores não 

possuem rendimentos suficientes para o desembolso das despesas do 

processo, porque há risco de comprometimento do seu sustento e de sua 

família. Assim, diante da declaração de hipossuficiência firmada pelos 

autores, não havendo nos autos, pelo menos até agora, prova no sentido 

de que eles podem arcar com as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, deve ser 

deferido o pedido, ressalvada, entretanto, a possibilidade de futura 

impugnação e revogação, caso sobrevenha comprovação de sua 

capacidade financeira, consoante dispõe o art. 100 do CPC/2015. Ante o 

exposto, DEFIRO a justiça gratuita aos autores, nos termos do art. 98, do 

CPC/2015. Recebo a inicial e seus respectivos documentos. Designo 

audiência de conciliação e mediação para o dia 10 de outubro de 2018, às 

16:00 horas. Intimem-se as partes litigantes por meio de seus 

procuradores para comparecerem em audiência. Encaminhem-se os autos 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para 

realização do ato. Alcançada a composição entre os litigantes, conclusos 

para homologação. Caso não alcançada a composição em audiência, a 

parte demandada deverá sair da audiência, citada para, querendo, e no 

prazo legal, apresentar resposta, devendo constar no mandado a 

advertência constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil. Em 
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manifestando-se os litigantes, expressamente o desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4º, inciso I, NCPC), não haverá a 

realização da audiência, e nesse caso, a parte demandada deverá, no 

prazo legal, apresentar resposta, devendo, ainda, constar no mandado a 

advertência constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil. 

Aportando a resposta, à impugnação em 15 (quinze) dias ou, se 

transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se. Sem prejuízo do exposto, 

intimem-se as partes para que especifiquem, com precisão, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem 

produzir, em audiência de instrução e julgamento. Após, voltem-me os 

autos conclusos, para que o processo seja saneado, momento em que 

serão fixados os pontos controvertidos e designada audiência de 

instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento antecipado 

da lide. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 27 de agosto de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000955-89.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

THAYANE NAYARA BALBINO ALMEIDA (ADVOGADO(A))

STAR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE MARCOS ROBERTO MANRIQUE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000955-89.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: STAR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA REQUERIDO: 

ESPOLIO DE MARCOS ROBERTO MANRIQUE Vistos etc. CUMPRA-SE na 

forma deprecada, servindo cópia desta como mandado. Comunique-se ao 

juízo deprecante (via malote digital, e-mail funcional, postal ou outro meio 

disponível). Após, com as baixas pertinentes, DEVOLVA-SE, consignando 

as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino/MT, 27 de agosto de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000985-27.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S F MONTAGENS DE CAMARAS FRIGORIFICAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000985-27.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: MUNICIPIO DE NOVA MUTUM REQUERIDO: S F MONTAGENS 

DE CAMARAS FRIGORIFICAS LTDA - EPP Vistos etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que se trata de carta precatória em que o polo passivo 

da ação é o município de Nova Mutum/MT. Portanto, considerando que as 

ações que envolvem a Fazenda Pública são de competência da 2ª Vara 

desta Comarca de Diamantino/MT, declino da competência para a mesma. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências Diamantino, 27 

de agosto de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000986-12.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERIVALDO DA COSTA MAGALHAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000986-12.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: ERIVALDO DA COSTA MAGALHAES Vistos, 

etc. Faculto a parte autora a emenda da inicial para, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento e consequentemente o 

cancelamento da distribuição (NCPC, 320 e 321), comprovar o pagamento 

integral das custas (item 2.14.2.1 da CNGC/MT). Decorrido o prazo ‘in 

albis’, certifique-se e venham-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 27 de agosto de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000987-94.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

TAVEIRA & GUIMARAES LTDA - ME (REQUERENTE)

MARCELO HENRIQUE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000987-94.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: TAVEIRA & GUIMARAES LTDA - ME REQUERIDO: 

TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA, BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Vistos etc. DESIGNO a audiência para o dia 28 

de novembro de 2018, às 16:00 horas. Informe o Juízo Deprecado com a 

máxima URGÊNCIA. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Diamantino, 27 de agosto de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000989-64.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALOIR ALVES VIANA (ADVOGADO(A))

ALOIR ALVES VIANA JUNIOR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSTINA AZEVEDO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000989-64.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: ALOIR ALVES VIANA JUNIOR EXECUTADO: JUSTINA 

AZEVEDO DE SOUZA Vistos etc. Faculto ao autor a emenda da inicial 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos declaração de 

imposto de renda, com intuito de comprovar impossibilidade de pagamento 

de custas. Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 27 de agosto de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001003-48.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELLEN DONARIA CARLOS OLIVEIRA DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001003-48.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT 

REQUERIDO: ELLEN DONARIA CARLOS OLIVEIRA DE MORAES Vistos etc. 

Oficie-se ao Juízo Deprecante solicitando a remessa da peça necessária 

ao cumprimento do ato deprecado (procuração). Aportando a peça 

faltante, CUMPRA-SE na forma deprecada. Comunique-se ao juízo 

deprecante. Conste a advertência art. 393 do Provimento nº 41/2016/CGJ, 

4ª edição, da CNGC. Após, com as baixas pertinentes, DEVOLVA-SE, 

consignando as nossas homenagens. Cumpra-se expedindo-se o 

necessário Às providências. Diamantino, 27 de agosto de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO
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Processo Número: 1000188-51.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO TADEU FRAGA (ADVOGADO(A))

CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN (ADVOGADO(A))

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (EMBARGANTE)

CARLOS EDUARDO GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONATAN GOMES DUARTE (ADVOGADO(A))

WELLINGTON SOARES DA SILVA - ME (EMBARGADO)

 

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$550,00, conforme certidão de id 14638499. 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.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000997-41.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000997-41.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

WILSON PEREIRA DO NASCIMENTO Vistos etc. Trata-se de ação de busca 

e apreensão sobre bem alienado fiduciariamente ao argumento de 

inadimplência do Requerido para com a obrigação de pagamento, 

requerendo, ao final, concessão de liminar para a busca e apreensão da 

garantia. Analisando os autos, constato que a exordial não se faz 

acompanhar do comprovante de notificação do Requerido, providência 

esta indispensável à demonstração da mora e, por conseguinte, 

pressuposto necessário à propositura da ação de busca e apreensão, 

confira-se o disposto no art. 2º, § 2º e art. 3º, caput, do Decreto-Lei 

911/69. No caso concreto, verifico que o credor encaminhou a notificação 

extrajudicial, nos termos do Decreto-Lei 911/69, para o endereço 

constante do contrato firmado pelo devedor fiduciante. Todavia, este não 

obteve êxito na localização do devedor, porque o AR retornou, com a 

informação “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL 

– BUSCA E APREENSÃO– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA – COMPROVAÇÃO DA MORA – 

INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Segundo dispõe 

o § 2º do art. 2º do Decreto-lei n.º 911/69, a mora pode ser comprovada 

por carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou 

pelo protesto do título, a critério do credor. Inviabilizado o recebimento da 

carta registrada, ante a ausência do devedor no endereço constante no 

contrato ou o recebimento da carta registrada por pessoa estranha à lide, 

cumpre ao credor apresentar o título a protesto no cartório competente, 

cuja intimação para aceitá-lo ou pagar a dívida, pode se dar, inclusive, por 

edital”. (Ap 131008/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 

31/01/2018). Ante o exposto, intime-se o requerente, na pessoa de seu 

patrono, a emendar a inicial (artigo 2º, §2º e 3º, caput, do Decreto-Lei 

911/69), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do 

pedido. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Diamantino/MT, 27 de agosto de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001008-70.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO (ADVOGADO(A))

IRINEO PIAIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001008-70.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: IRINEO PIAIA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos 

etc. CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo cópia desta como 

mandado. Comunique-se ao juízo deprecante (via malote digital, e-mail 

funcional, postal ou outro meio disponível). Após, com as baixas 

pertinentes, DEVOLVA-SE, consignando as nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino/MT, 

27 de agosto de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000957-59.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

C. &. B. L. -. M. (REQUERENTE)

A. C. S. B. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. M. H. (REQUERIDO)

 

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$200,00, conforme certidão de id 14742915. 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.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001014-77.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER JOSE COELHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001014-77.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: WAGNER JOSE 

COELHO Vistos etc. CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo cópia 

desta como mandado. Comunique-se ao juízo deprecante (via malote 

digital, e-mail funcional, postal ou outro meio disponível). Após, com as 

baixas pertinentes, DEVOLVA-SE, consignando as nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino/MT, 

27 de agosto de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1000999-11.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE BORTOLUZZI (AUTOR(A))

LUIS FERNANDO DECANINI (ADVOGADO(A))

VINCENTE BORTOLUZZI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000999-11.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): VINCENTE BORTOLUZZI, MARINETE BORTOLUZZI RÉU: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Recebo a inicial e seus respectivos 

documentos. O artigo 396 do NCPC preceitua que o juiz pode ordenar que 

a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder. Assim, 

a inicial dever conter, além dos requisitos ordinários, os cominados no art. 

397: “I - a individuação, tão completa quanto possível, do documento ou 
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coisa; II - a finalidade da prova, indicando os fatos que se relacionam com 

o documento ou a coisa; III - as circunstâncias em que se funda o 

requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe e se acha em 

poder da parte contrária”. Em análise da petição inicial e documentos 

anexados, observo que neles se encontram presentes os requisitos do 

art. 397 do NCPC. Todavia, não há que se cogitar na hipótese em exame 

da concessão de liminar de exibição, já que tal medida implicaria em 

indevida satisfatividade, esgotando-se, por completo, o objeto da presente 

ação, além de privar o requerido da possibilidade de opor-se ao pedido de 

exibição. Ante o exposto, determino que o requerido seja citado para 

responder no prazo de 05 (cinco) dias (CPC, art. 398). Cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Diamantino, 27 de agosto de 

2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000537-54.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (EXEQUENTE)

CELSO UMBERTO LUCHESI (ADVOGADO(A))

GUILHERME FERNANDES GARDELIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAUCI GONCALVES GOMES DE CAMPOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar o advogado da parte autora, para 

que no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se quanto a certidão de id 

14987561. Diamantino, 27 de agosto de 2018. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000977-50.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SCHWAB MATOZO (ADVOGADO(A))

EUGENIO ROSSI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUINOBRAS - ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000977-50.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: EUGENIO ROSSI REQUERIDO: SUINOBRAS - ALIMENTOS 

LTDA Vistos etc. Recebo a inicial e seus respectivos documentos. 

Designo audiência de conciliação e mediação para o dia 10 de outubro de 

2018, às 16:30 horas. Intimem-se as partes litigantes por meio de seus 

procuradores para comparecerem em audiência. Encaminhem-se os autos 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para 

realização do ato. Alcançada a composição entre os litigantes, conclusos 

para homologação. Caso não alcançada a composição em audiência, a 

parte demandada deverá sair da audiência, citada para, querendo, e no 

prazo legal, apresentar resposta, devendo constar no mandado a 

advertência constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil. Em 

manifestando-se os litigantes, expressamente o desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4º, inciso I, NCPC), não haverá a 

realização da audiência, e nesse caso, a parte demandada deverá, no 

prazo legal, apresentar resposta, devendo, ainda, constar no mandado a 

advertência constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil. 

Aportando a resposta, à impugnação em 15 (quinze) dias ou, se 

transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se. Sem prejuízo do exposto, 

intimem-se as partes para que especifiquem, com precisão, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem 

produzir, em audiência de instrução e julgamento. Após, voltem-me os 

autos conclusos, para que o processo seja saneado, momento em que 

serão fixados os pontos controvertidos e designada audiência de 

instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento antecipado 

da lide. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 27 de agosto de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 23731 Nr: 1756-13.2004.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agralmat Máquinas e Veículos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Mário Vezignazzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA ESPINDOLA FERREIRA 

- OAB:17746/O

 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.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 da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 94190 Nr: 1948-91.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paquetá Calçados S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.R.B. Mori Caetano-ME, Elton da Rocha 

Caetano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Herivelto Paiva - OAB:RS/40.212

 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.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 da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 101361 Nr: 2174-62.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marivaldo Pimenta da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

PROCEDA-SE com a busca 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 expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 782 Nr: 401-46.1996.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OdAS-IeC, ETdFJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRdO, AV, NSF, MFdO

 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: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:4708-A/MT, Celito Liliano Bernardi - OAB:7008-B/MT, Felipe 

Augusto Stuker - OAB:15536-B MT, Helton George Ramos - 

OAB:11237-A, Katia Matias de Camargo Braghin - OAB:21659-MT

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 
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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 da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 3026 Nr: 228-56.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural Médio Norte Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloi Marcolin, Mauro Harter

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Tavares de 

Mello - OAB:5026, Marcelo Alves Puga - OAB:MT/5.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Itelvino Hoffman. - 

OAB:3.441/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 da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 31358 Nr: 2083-84.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio Santana da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valentina Ponce Devulsky 

Manrique - OAB:3823/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 da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 104102 Nr: 145-05.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moto Brasil Peças e Cessórios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tranportadora KS Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Antonio da Cunha 

Cerqueira - OAB:12.013

 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.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 da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 16792 Nr: 450-43.2003.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda - 

Coopervale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto Mendes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 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.: 11692 Nr: 1662-07.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flori Taborda de Freitas, Adevir Neres

 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:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 106308 Nr: 933-19.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Venceslau de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

PROCEDA-SE com a busca 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 expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 112633 Nr: 4036-34.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consorcio Nacional Gazin Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izairdes Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - OAB:SP 

209.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em petitório de fls. 66, a parte requerente pugna pela realização de 

buscas de endereços junto ao sistema INFOJUD.

Ora, somente em hipóteses extremas está o juiz autorizado a quebrar o 
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sigilo fiscal e buscar, pelo endereço da parte devedora, junto à Receita 

Federal.

Neste sentido, manifesta-se a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DILIGÊNCIAS PARA OBTENÇÃO DE 

ENDEREÇO DO RÉU. OBRIGAÇÃO DO AUTOR. PEDIDO DE CONSULTA NO 

SISTEMA INFOJUD. INDEFERIMENTO. I - É do exequente a incumbência de 

localizar e informar os bens do devedor capazes de satisfazer o débito. 

Não cabe ao judiciário efetuar buscas quando não comprovado que o 

Autor esgotou as possibilidades para a localização dos referidos bens; II - 

Agravo de Instrumento conhecido e improvido.” (TJ/AM - AI 

40002444820158040000 AM 4000244-48.2015.8.04.0000, Terceira 

Câmara Cível, Relator João de Jesus Abdala Simões, 

Julgamento:02/03/2015, Publicação:04/03/2015).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de busca de endereço pelo sistema 

INFOJUD.

PROCEDA-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 expedindo-se o necessário.

Às providências.

2ª Vara Cível

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO - ARRECADAÇÃO DE BENS - PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 628-06.2014.811.0005

ESPÉCIE: Inventário

PARTE REQUERENTE: Secretária Municipal de assistência Social e Fátima 

Aparecida Pego de Souza

PARTE RÉQUERIDA: Espólio de José Rosa

INVENTARIADO/FALECIDO: JOSE ROSA, filho de Osório Rosa e Jardilina 

Lina, natural de Ibotirama-BA, nascido em 12/03/1941, era portador do RG 

0387000-6 SJSP/MT e inscrito com CPF n. 236.656.109-15, residia na 

cidade de Diamantino-MT BEM ARRECADADO: Lote de terreno urbano com 

860m2 de área, situado na rua Recife, quadra 10, lote 9 no bairro Jardim 

Alvorada, em Diamantino-MT. CURADOR/DEPOSITÁRIO: FATIMA 

APARECIDA PEGO DE SOUZA, brasileira, solteira, residente em 

Diamantino-MT. FINALIDADE: INTIMAÇÃO de terceiros interessados do 

arrolamento e a arrecadação do bem acima descrito, para que providencie 

sua habilitação como herdeiro ou credores do falecido no prazo de 6 

meses. 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.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000551-38.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL (ADVOGADO(A))

WALTER SANTANA DA GUIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAR a procuradora do provente para manifestar quanto a Certidão do 

Oficial de Justiça, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010156-25.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES MANTELLI JUNIOR (ADVOGADO(A))

REMALI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO SANTOS SOUZA (EXECUTADO)

FABRICIO CARVALHO DE SANTANA (ADVOGADO(A))

 

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: 8010546-24.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES MANTELLI JUNIOR (ADVOGADO(A))

A MANTELLI - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRIMENTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 

EPP (REQUERIDO)

 

Intimação para o patrono do Polo Ativo para manifestar no prazo legal, 

acerca da Correspondência Devolvida ID 14992350.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000642-31.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

ADELIR ROQUE RIEDIGER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Nesta data envio intimação para o recorrido Vivo, querendo apresentar 

contrarrazões no prazo legal.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000393-17.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

MISSILENE MARINHO DE OMENA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000393-17.2017.8.11.0005. EXEQUENTE: MISSILENE MARINHO DE 

OMENA SILVA EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor mediante alvará de 

levantamento em favor da parte exequente. 2 – Por consequência, 

considerando a liberação dos valores, nos termos do artigo 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução. 3 - 

Arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 4 – P.I.C. 

Diamantino, 21 de agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000736-13.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

ALISSON JOSE OLIVEIRA MATOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000736-13.2017.8.11.0005. REQUERENTE: ALISSON JOSE OLIVEIRA 

MATOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 – Libere-se o 

valor mediante alvará de levantamento em favor da parte exequente. 2 – 

Por consequência, considerando a liberação dos valores, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a 

presente execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 22 de agosto de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010124-20.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA DIAS (REQUERENTE)

ROBERTA CORAZZA DE TOLEDO RIBEIRO (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010124-20.2014.8.11.0005. REQUERENTE: JOELMA DIAS REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

1 – Libere-se o valor mediante alvará de levantamento em favor da parte 

exequente. 2 – Por consequência, considerando a liberação dos valores, 

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

EXTINTA a presente execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas 

as formalidades legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 22 de agosto de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000167-75.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SCHWAB MATOZO (ADVOGADO(A))

JEOVA SILVA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000167-75.2018.8.11.0005. EXEQUENTE: JEOVA SILVA DOS SANTOS 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor 

mediante alvará de levantamento. 2 – Por consequência, considerando a 

liberação dos valores, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, julgo extinta a presente execução. 3 - Arquive-se e dê-se 

baixa, observadas as formalidades legais. 5 - P.I.C. Diamantino/MT, 27 de 

agosto 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001676-76.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. P. R. (ADVOGADO(A))

I. F. (REQUERENTE)

A. F. (REQUERENTE)

L. A. L. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. (ADVOGADO(A))

M. F. (REQUERIDO)

R. C. F. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

N. P. (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª 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 : 

1001676-76.2017.8.11.0037. Vistos etc. Diante dos inúmeros pedidos 

formulados pela parte autora e, tendo em vista a alegação de prejuízo na 

realização da audiência designada em razão da necessidade de exercício 

do contraditório em relação a eventuais documentos a serem juntados, 

suspendo a audiência anteriormente agendada para o dia 29/08/2018 e 

mantenho o feito concluso para análise dos pedidos e maiores 

deliberações. Intimem-se, com urgência. Cumpra-se. Primavera do Leste, 

27/08/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 135804 Nr: 7405-08.2014.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA LUZA - OAB:14.059/MT, 

GISELE SORENSEN - OAB:MT 9240, MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 

10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, SANDRA 

ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ JOSÉ DA SILVA - 

OAB:PR-9734

 Considerando a ordem de penhora realizada no Sistema Bacen-Jud no 

valor de R$ 15.374,66(...), intimo o executado, para, querendo, impugná-la, 

no prazo de 15(quinze) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001653-33.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARLUS VIANA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINE FARIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001653-33.2017.8.11.0037. 

REQUERENTE: ANTONIO MARLUS VIANA GOMES REQUERIDO: ANA 

CAROLINE FARIA ”Vistos etc. Defiro o pedido formulado neste ato. Após, 

conclusos. Cumpra-se”. LIDIANE DE ALMEIDA ANASTÁCIO PAMPADO 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001246-90.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIRO ALVES GOMES (REQUERENTE)

ROSALVO DOS SANTOS SALLES (ADVOGADO(A))

JOIRCE DE FRANCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO DE FRANCA GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001246-90.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: ALTAMIRO ALVES GOMES, JOIRCE DE FRANCA 

REQUERIDO: THIAGO DE FRANCA GOMES ”Vistos etc.: Defiro o pedido 

liminar para inclusão do interditando no plano de saúde que é detentor o 

seu genitor patrocinado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

denominado Postal Saúde, e que para tal seja suficiente à apresentação 

de termo de curatela provisório expedido anteriormente. Proceda-se a 

realização do estudo solicitado, através da equipe multidisciplinar deste 

juízo, formada pela psicóloga e assistente social. Quanto ao profissional 

medico, oficie-se ao poder publico municipal para que providencie 

avaliação neurológica de Thiago. Juntada aos autos o estudo, dê-se vista 

às partes para que se manifestem e me venham conclusos. Cumpra-se”. 

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTÁCIO PAMPADO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003636-33.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA CALVO CARUCCIO (ADVOGADO(A))

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI (ADVOGADO(A))

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI (ADVOGADO(A))

DAIANE LUZA (ADVOGADO(A))

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO (REQUERENTE)

MAURO PORTES JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARBARA MARIA DO NASCIMENTO COUTINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO
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PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003636-33.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO REQUERIDO: 

BARBARA MARIA DO NASCIMENTO COUTINHO ”Vistos etc.: Aguarde-se 

o prazo de 15 dias, previsto no artigo 752 do CPC. Caso não seja 

constituído advogado para a defesa da curatelada, o que deverá ser 

certificado, nomeio como curador especial para tal desiderato a 

Defensoria Pública desta Comarca, a qual deverá ser intimada para 

manifestação no prazo legal. Defiro o prazo de 15 dias para que a parte 

autora indique perito a ser nomeado por este juízo. A presentado o 

profissional, dê-se vista ao Ministério Público e a Defensoria Pública para 

manifestação e, não havendo oposição, venham me conclusos para 

nomeação, oportunidade em que o perito deverá ser intimado para 

apresentação de proposta de honorários, bem como as partes para que 

apresentem seus quesitos. Cumpra-se”. LIDIANE DE ALMEIDA 

ANASTÁCIO PAMPADO Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO

CREDORES/TERCEIROS E INTERESSADOS

AUTOS N.º 9032-47.2014.811.0037

 ESPÉCIE: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: GIRASSOL MERCADÃO DE PEÇAS AGRÍCOLAS 

LTDA e WERNER E WERNER LTDA ME e V. R. WERNER ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA ME e RENATO DIOMAR WERNER e EDI MARCOS WERNER e 

BANCO BRADESCO S/A e Samoel da Silva e BANCO DO BRASIL S/A e 

AÇOFER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA e RÁPIDO TRANSPAULO LTDA e 

MCL PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA e KRS METALÚRGICA LTDA e 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI e UNIÃO - FAZENDA NACIONAL e LUMOBRAS 

LUBRIFICANTES ESPECIAIS LTDA e VIANA & CIA LTDA e COOPERATIVA 

DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E 

XINGU - SICREDI ARAXINGU e TERRA FERTIL - COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA e C. C. L. A. A DO SUDOESTE DE MT - SICREDI 

SUDOESTE MT e SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA e 

MÁQUINAS AGRÍCOLAS JACTO S.A - DIVISÃO CLEAN e TIM CELULAR 

S/A e CAIXA ECONOMICA FEDERAL e NACIONAL GRAFITE LTDA e 

SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA e BANCO CETELEM S.A e 

ITAMBÉ PRODUTOS ABRASIVOS e RURAL AGRICULTURA NO VALE 

LTDA e SCHUMACHER INDUSTRIAL LTDA e DDS INDUSTRIAL LTDA e 

ILHA COMPRIDA ENERGIA S.A e DIVISA ENERGIA S/A e SEGREDO 

ENERGIA S/A e ROMAR F. MANN & CIA. LTDA e AFA PLÁSTICOS LTDA e 

MANN HUMMEL BRASIL LTDA e FABRICA QUIMICA PETROLEO 

DERIVADOS LTDA e IGUAÇU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA e 

GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA e USINIL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA 

e RAMOS E RISQUES LTDA - EPP e BODIPASA BOMBAS DIESEL 

PAULISTA LTDA e CIAPEL MÁQUINAS E PEÇAS LTDA ME e GATES DO 

BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e AGROINDUSTRIAL QUERÊNCIA 

LTDA - ME e ALMIR LOPES DE ARAÚJO JÚNIOR e ITACORDA IND. COM. 

DE CORDAS e COMMERSUL PARAFUSOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LTDA e EXPRESSO LAMOUNIER LTDA e BANCO DE LAGE LANDEN 

BRASIL S/A e NORTÉNE PLÁSTICOS LTDA

INTIMANDO: CREDORES/TERCEIROS E INTERESSADOS

FINALIDADE: Intimação dos CREDORES/TERCEIROS E INTERESSADOS que 

foi designada a nova data de 1º de outubro de 2018, às 14h00min para 

abertura dos envelopes contendo as propostas. Intimo ainda, eventuais 

interessados sobre a alienação dos ativos na modalidade propostas 

fechadas, que ocorrerá mediante a entrega, em cartório, sob recibo e em 

até 30 (trinta) dias, de envelopes lacrados, a serem abertos pelo Juízo, na 

data supracitada, em gabinete judicial, lavrando o escrivão o auto 

respectivo, assinado pelos presentes e juntando as propostas aos autos 

da falência (Lei nº 11.101/05, art.142, §4º). Poderão ser apresentadas 

impugnações por quaisquer credores, pelo devedor ou pelo Ministério 

Público, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da arrematação, hipótese 

em que os autos serão conclusos para decisão, no prazo de 5 (cinco) 

dias (Lei nº 11.101/05, art.143).

DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc.

Designo a nova data de 1º de outubro de 2018, às 14h00min para abertura 

dos envelopes contendo as propostas.

Expeça-se edital contendo aviso aos eventuais interessados sobre a 

alienação dos ativos na modalidade propostas fechadas, que ocorrerá 

mediante a entrega, em cartório, sob recibo e em até 30 (trinta) dias, de 

envelopes lacrados, a serem abertos pelo Juízo, na data supracitada, em 

gabinete judicial, lavrando o escrivão o auto respectivo, assinado pelos 

presentes e juntando as propostas aos autos da falência (Lei nº 

11.101/05, art.142, §4º).

A recuperanda deverá comprovar a publicação em periódicos, jornal de 

grande circulação, revistas ou outros meios que contribuam para o amplo 

conhecimento da venda, em 5 (cinco) dias.

Poderão ser apresentadas impugnações por quaisquer credores, pelo 

devedor ou pelo Ministério Público, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas 

da arrematação, hipótese em que os autos serão conclusos para decisão, 

no prazo de 5 (cinco) dias (Lei nº 11.101/05, art.143).

 Advirto a parte que a recuperação judicial é instituto sério, baseado nos 

postulados da função social da empresa, da manutenção da fonte 

produtiva, do emprego dos trabalhadores e do interesse dos credores, 

conferindo vantagens diferenciadas ao empresário e sociedade 

empresária, mas não se concebe, todavia, o descumprimento injustificado 

das obrigações legais e das determinações judiciais.

 Destarte, intime-se a recuperanda para manifestar-se sobre a notícia de 

descumprimento da obrigação de fazer relativa ao credor SICREDI, 

comprovando a operação ou justificando as razões da impossibilidade, em 

24 horas (vinte e quatro), sob as penas da lei.

 Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se com urgência.

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, Elizandra B. de 

Campos Silva - Técnica Judicial, digitei.

Intimação

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1001692-93.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA RODRIGUES SALVALAGIO (AUTOR(A))

JOAO PEDRO SALVALAGIO (AUTOR(A))

EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR LUIZ HENN (RÉU)

 

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a 

determinação retro, designa a audiência de conciliação para o dia 03 de 

outubro de 2018, às 13h00min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum 

desta Comarca. Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de 

que DEVERÃO comunicar as partes para que compareçam na oralidade, 

no dia e hora marcados. As partes ficam advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) 

advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do Leste-MT, 09 de 

agosto de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1004011-34.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSECLER SZADKOSKI (ADVOGADO(A))

VANDERLEI DE MATTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIO OLIVEIRA SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Certidão Diante da informação contida no Id. 

14971982 cancelo a audiência designada no Id. 14642043. Assim, quando 

decorrido o prazo assinalado no petitório retro, prossiga o setor de 

expedição com o cumprimento da decisão judicial contida no Id. 13891915 . 

PRIMAVERA DO LESTE, 27 de agosto de 2018. ESIO MARTINS DE FREITAS 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO 
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LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: ( )

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 171276 Nr: 5836-98.2016.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCASTA APARECIDA LOURENCETTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE "PRIMACREDI"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CATIA SIMONE BRESSAN - 

OAB:MT 20437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291, WENDELL OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT/ 14394

 Certifico que nesta data os advogados das partes ficam INTIMADOS para 

especificarem provas que pretendem produzir , dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 154155 Nr: 6313-58.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE "PRIMACREDI"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCASTA APARECIDA LOURENCETTE, 

AMARILDO LOURENCETTE, MARIA MARTA DE AGUIAR LOURENCETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291, WENDELL OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT/ 14394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN TELES NOGUEIRA - 

OAB:MT/18.134, CATIA SIMONE BRESSAN - OAB:MT 20437

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para indicar bens 

passiveis de penhora, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 101762 Nr: 1202-35.2011.811.0037

 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: RONALDO LOCATELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ- COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLE FIGUEIREDO BUENO 

HERINGER - OAB:5428-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:OAB/MT 10133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627-A/MT

 INTIMO o requerido para apresentar as alegações finais, no prazo legal, 

conforme decisão de 03/10/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 138029 Nr: 9032-47.2014.811.0037

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIRASSOL MERCADÃO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA, 

WERNER E WERNER LTDA ME, EDI MARCOS WERNER, RENATO DIOMAR 

WERNER, V. R. WERNER ASSISTÊNCIA TÉCNICA ME, BANCO BRADESCO 

S/A, Samoel da Silva, BANCO DO BRASIL S/A, UNIÃO - FAZENDA 

NACIONAL, AÇOFER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - 

SICREDI, RÁPIDO TRANSPAULO LTDA, MCL PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA, 

KRS METALÚRGICA LTDA, VIANA & CIA LTDA, SINAGRO PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, TIM CELULAR S/A, CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL, LUMOBRAS LUBRIFICANTES ESPECIAIS LTDA, COOPERATIVA 

DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E 

XINGU - SICREDI ARAXINGU, TERRA FERTIL - COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA, C. C. L. A. A DO SUDOESTE DE MT - SICREDI 

SUDOESTE MT, MÁQUINAS AGRÍCOLAS JACTO S.A - DIVISÃO CLEAN, 

NACIONAL GRAFITE LTDA, RURAL AGRICULTURA NO VALE LTDA, 

SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA, BANCO CETELEM S.A, ITAMBÉ 

PRODUTOS ABRASIVOS, SCHUMACHER INDUSTRIAL LTDA, DDS 

INDUSTRIAL LTDA, IGUAÇU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, BANCO DE 

LAGE LANDEN BRASIL S/A, GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA, 

AGROINDUSTRIAL QUERÊNCIA LTDA - ME, ALMIR LOPES DE ARAÚJO 

JÚNIOR, ILHA COMPRIDA ENERGIA S.A, DIVISA ENERGIA S/A, SEGREDO 

ENERGIA S/A, ROMAR F. MANN & CIA. LTDA, AFA PLÁSTICOS LTDA, 

MANN HUMMEL BRASIL LTDA, FABRICA QUIMICA PETROLEO DERIVADOS 

LTDA, USINIL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA, RAMOS E RISQUES LTDA 

- EPP, BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA, CIAPEL MÁQUINAS E 

PEÇAS LTDA ME, GATES DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, 

ITACORDA IND. COM. DE CORDAS, COMMERSUL PARAFUSOS 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, EXPRESSO LAMOUNIER LTDA, 

NORTÉNE PLÁSTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADA SILVA RESENDE - 

OAB:13446, ADRIANE MARCON - OAB:MT/4660-B, ALEXANDRA PINA - 

OAB:284382/SP, ALEXANDRE FONTANA BERTO - OAB:, ALMIR LOPES 

DE ARAUJO JÚNIOR - OAB:4102, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - 

OAB:OAB/MT 10133, ANDRÉIA LEHNEN - OAB:MT 10752-B, ANETE 

HIRTZ SOBREIRA - OAB:RS/74.276, ANGELO RONI FLORES GOMES - 

OAB:RS/52.862, ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21.051/B, ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - 

OAB:7669-O/MT, BRUNO PEREZ SANDOVAL - OAB:324.700/SP, 

CAMILA STOFELES CECON SANTANA - OAB:MT 16.258-B, CARLA 

FRANCIELE DE MORAIS PEIXOTO - OAB:SC 38129, CASSIA CAROLINA 

VOLLET CUNHA - OAB:9233/B, CATIA LIMA MACHADO - OAB:51678, 

CHRISTOPHER FALCÃO - OAB:OAB/RS 54205, DARLEY DA SILVA 

CAMARGO - OAB:MT 6.526-B, DENISE IZUMI MIYAGUSKU MEDAGLIA - 

OAB:RS/59.504-B, DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - 

OAB:OAB/MT3.966, EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - 

OAB:OAB/MT 5395-B, EDUARDO JORGE LIMA - OAB:85028, EUDER 

OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, FABIO ZIMERMANN BEUX - 

OAB:RS/ 59386, FELIPE JOSÉ COSTA DE LUCCA - OAB:272079, 

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT, 

FRANCISCO ROBERTO DE LUCCA - OAB:68500/SP, GERALDO CARLOS 

DE OLIVEIRA - OAB:4032, GRASIELLI ARRUDA SEOLIM - OAB:MT 

20.261-B, GUILHERME CLIVATI BRANDT - OAB:43368, GUSTAVO 

AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, GUSTAVO COSTA DE LUCCA - 

OAB:250.133/SP, GUSTAVO EMANUEL PAIM - OAB:14606/MT, ÍCARO 

MÁRIO CARON COVATTI - OAB:83241, JANAÍNA MARIA TOMADON 

ROMAGNOLI - OAB:MT 9373, JOAO JOAQUIM MARTINELLI - 

OAB:PR/25.430, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT, JORGE 

AMÁDIO FERNANDES LIMA - OAB:4037/MT, JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB/RS 14.705, JOSÉ ANTENOR NOGUEIRA DA ROCHA - 

OAB:OAB/SP173.773, JOSÉ ANTONIO TADEU GUILHEN - OAB:MT 

3103-A, KETRIN LUCIENE SCHUBERT - OAB:SC 20268, LEYLA ANTONIA 

ALIOTI - OAB:SP/72.621, LUCIANA DE BARROS AMARAL - 

OAB:8169-MS, LUCIANA SOUTO ONÓRIO LAZZARI - OAB:MT 9.381, 

LUÍS ANTONIO ROSSI - OAB:155723/SP, LUIS MARCELO B. LIMA E 

SILVA - OAB:324000/SP, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - 

OAB:OABMT 16.691/A, MARCELO MENIN - OAB:153.342, MARCO 

ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A/MT, MARCOS MARTINS DA 

COSTA SANTOS - OAB:72080/SP, MARIA ROSÁRIO GOMES DA 

ROCHA - OAB:157.136/SP, MARIELA DITTMAR RAGHIAMT - 

OAB:9045-MS, MARILEI SCHUSTER - OAB:7721-B/MT, MÁRIO CREMA 

- OAB:MT 3873, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056, 

MIRZA FALCÃO - OAB:OAB/RS 25738, PAOLA RISQUES - 

OAB:18316/O, RAQUEL TEIXEIRA BELTRAMELLI - OAB:, RAUL 

ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674, REGINA CRISTINA DE GOES - 

OAB:9.546-A/MT, RICARDO AGUIAR FERONE - OAB:65.447/PR, 

RODRIGO ALEXANDRE LÁZARO PINTO - OAB:235.177/SP, ROGER 

PAMPANA NICOLAU - OAB:OAB/SP 164.713, ROGERIO A. FERNANDES 

DE CARVALHO - OAB:RS/49.578, RUI EDUARDO VIDAL FALCÃO - 

OAB:OAB/RS 18377, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:MT 7187, SILVIA MONTENEGRO MACHADO - OAB:OAB/RS 60450, 

THIAGO CAVERSAN ANTUNES - OAB:PR/ 38.469, THIAGO VIZZOTTO 

ROBERTS - OAB:13079/O, TIAGO BUENO DA SILVA - OAB:MT/18226/0, 

TÚLIO FIGUEIREDO PEIXOTO - OAB:PROCURADOR, ULISSES JOSÉ 

FERREIRA NETO - OAB:SC 6320, VINICIUS GABALDI LOVATO - 

OAB:PR/ 65802, VINICIUS MATTOS FELICIO - OAB:OAB/MG 74.441, 

WINSTON SEBE - OAB:RS/ 27.510
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a recuperanda para manifestar-se sobre a notícia de 

descumprimento da obrigação de fazer relativa ao credor SICREDI, 

comprovando a operação ou justificando as razões da impossibilidade, em 

24 horas (vinte e quatro), sob as penas da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 138029 Nr: 9032-47.2014.811.0037

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIRASSOL MERCADÃO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA, 

WERNER E WERNER LTDA ME, EDI MARCOS WERNER, RENATO DIOMAR 

WERNER, V. R. WERNER ASSISTÊNCIA TÉCNICA ME, BANCO BRADESCO 

S/A, Samoel da Silva, BANCO DO BRASIL S/A, UNIÃO - FAZENDA 

NACIONAL, AÇOFER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - 

SICREDI, RÁPIDO TRANSPAULO LTDA, MCL PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA, 

KRS METALÚRGICA LTDA, VIANA & CIA LTDA, SINAGRO PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, TIM CELULAR S/A, CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL, LUMOBRAS LUBRIFICANTES ESPECIAIS LTDA, COOPERATIVA 

DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E 

XINGU - SICREDI ARAXINGU, TERRA FERTIL - COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA, C. C. L. A. A DO SUDOESTE DE MT - SICREDI 

SUDOESTE MT, MÁQUINAS AGRÍCOLAS JACTO S.A - DIVISÃO CLEAN, 

NACIONAL GRAFITE LTDA, RURAL AGRICULTURA NO VALE LTDA, 

SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA, BANCO CETELEM S.A, ITAMBÉ 

PRODUTOS ABRASIVOS, SCHUMACHER INDUSTRIAL LTDA, DDS 

INDUSTRIAL LTDA, IGUAÇU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, BANCO DE 

LAGE LANDEN BRASIL S/A, GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA, 

AGROINDUSTRIAL QUERÊNCIA LTDA - ME, ALMIR LOPES DE ARAÚJO 

JÚNIOR, ILHA COMPRIDA ENERGIA S.A, DIVISA ENERGIA S/A, SEGREDO 

ENERGIA S/A, ROMAR F. MANN & CIA. LTDA, AFA PLÁSTICOS LTDA, 

MANN HUMMEL BRASIL LTDA, FABRICA QUIMICA PETROLEO DERIVADOS 

LTDA, USINIL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA, RAMOS E RISQUES LTDA 

- EPP, BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA, CIAPEL MÁQUINAS E 

PEÇAS LTDA ME, GATES DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, 

ITACORDA IND. COM. DE CORDAS, COMMERSUL PARAFUSOS 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, EXPRESSO LAMOUNIER LTDA, 

NORTÉNE PLÁSTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADA SILVA RESENDE - 

OAB:13446, ADRIANE MARCON - OAB:MT/4660-B, ALEXANDRA PINA - 

OAB:284382/SP, ALEXANDRE FONTANA BERTO - OAB:, ALMIR LOPES 

DE ARAUJO JÚNIOR - OAB:4102, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - 

OAB:OAB/MT 10133, ANDRÉIA LEHNEN - OAB:MT 10752-B, ANETE 

HIRTZ SOBREIRA - OAB:RS/74.276, ANGELO RONI FLORES GOMES - 

OAB:RS/52.862, ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21.051/B, ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - 

OAB:7669-O/MT, BRUNO PEREZ SANDOVAL - OAB:324.700/SP, 

CAMILA STOFELES CECON SANTANA - OAB:MT 16.258-B, CARLA 

FRANCIELE DE MORAIS PEIXOTO - OAB:SC 38129, CASSIA CAROLINA 

VOLLET CUNHA - OAB:9233/B, CATIA LIMA MACHADO - OAB:51678, 

CHRISTOPHER FALCÃO - OAB:OAB/RS 54205, DARLEY DA SILVA 

CAMARGO - OAB:MT 6.526-B, DENISE IZUMI MIYAGUSKU MEDAGLIA - 

OAB:RS/59.504-B, DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - 

OAB:OAB/MT3.966, EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - 

OAB:OAB/MT 5395-B, EDUARDO JORGE LIMA - OAB:85028, EUDER 

OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, FABIO ZIMERMANN BEUX - 

OAB:RS/ 59386, FELIPE JOSÉ COSTA DE LUCCA - OAB:272079, 

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT, 

FRANCISCO ROBERTO DE LUCCA - OAB:68500/SP, GERALDO CARLOS 

DE OLIVEIRA - OAB:4032, GRASIELLI ARRUDA SEOLIM - OAB:MT 

20.261-B, GUILHERME CLIVATI BRANDT - OAB:43368, GUSTAVO 

AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, GUSTAVO COSTA DE LUCCA - 

OAB:250.133/SP, GUSTAVO EMANUEL PAIM - OAB:14606/MT, ÍCARO 

MÁRIO CARON COVATTI - OAB:83241, JANAÍNA MARIA TOMADON 

ROMAGNOLI - OAB:MT 9373, JOAO JOAQUIM MARTINELLI - 

OAB:PR/25.430, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT, JORGE 

AMÁDIO FERNANDES LIMA - OAB:4037/MT, JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB/RS 14.705, JOSÉ ANTENOR NOGUEIRA DA ROCHA - 

OAB:OAB/SP173.773, JOSÉ ANTONIO TADEU GUILHEN - OAB:MT 

3103-A, KETRIN LUCIENE SCHUBERT - OAB:SC 20268, LEYLA ANTONIA 

ALIOTI - OAB:SP/72.621, LUCIANA DE BARROS AMARAL - 

OAB:8169-MS, LUCIANA SOUTO ONÓRIO LAZZARI - OAB:MT 9.381, 

LUÍS ANTONIO ROSSI - OAB:155723/SP, LUIS MARCELO B. LIMA E 

SILVA - OAB:324000/SP, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - 

OAB:OABMT 16.691/A, MARCELO MENIN - OAB:153.342, MARCO 

ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A/MT, MARCOS MARTINS DA 

COSTA SANTOS - OAB:72080/SP, MARIA ROSÁRIO GOMES DA 

ROCHA - OAB:157.136/SP, MARIELA DITTMAR RAGHIAMT - 

OAB:9045-MS, MARILEI SCHUSTER - OAB:7721-B/MT, MÁRIO CREMA 

- OAB:MT 3873, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056, 

MIRZA FALCÃO - OAB:OAB/RS 25738, PAOLA RISQUES - 

OAB:18316/O, RAQUEL TEIXEIRA BELTRAMELLI - OAB:, RAUL 

ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674, REGINA CRISTINA DE GOES - 

OAB:9.546-A/MT, RICARDO AGUIAR FERONE - OAB:65.447/PR, 

RODRIGO ALEXANDRE LÁZARO PINTO - OAB:235.177/SP, ROGER 

PAMPANA NICOLAU - OAB:OAB/SP 164.713, ROGERIO A. FERNANDES 

DE CARVALHO - OAB:RS/49.578, RUI EDUARDO VIDAL FALCÃO - 

OAB:OAB/RS 18377, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:MT 7187, SILVIA MONTENEGRO MACHADO - OAB:OAB/RS 60450, 

THIAGO CAVERSAN ANTUNES - OAB:PR/ 38.469, THIAGO VIZZOTTO 

ROBERTS - OAB:13079/O, TIAGO BUENO DA SILVA - OAB:MT/18226/0, 

TÚLIO FIGUEIREDO PEIXOTO - OAB:PROCURADOR, ULISSES JOSÉ 

FERREIRA NETO - OAB:SC 6320, VINICIUS GABALDI LOVATO - 

OAB:PR/ 65802, VINICIUS MATTOS FELICIO - OAB:OAB/MG 74.441, 

WINSTON SEBE - OAB:RS/ 27.510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para retirar o edital de intimação para publicação, 

cujo ato deverá ser comprovado no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 65122 Nr: 4942-69.2009.811.0037

 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: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KULUENE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHOPERIA E PIZZARIA BARBARELLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:MT. 4.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLE SAGGIN PACHECO - 

OAB:14129 -A MT

 Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO formulado 

pela parte autora e condeno a demandada à restituição do valor de R$ 

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), acrescidos de juros e correção 

monetária a contar da data da citação. JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.Em face da sucumbência recíproca, condeno ambas as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 

Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

em face do julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor 

profissional, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 24 de agosto de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 160788 Nr: 752-19.2016.811.0037

 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: BANCO VOLVO (BRASIL ) S/A, SUZIMARIA MARIA DE 

SOUZA ARTUZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA ALFER LTDA, M. C. 

TERRAPLANAGEM E LOCAÇÕES LTDA - ME, A. F. BARISON EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICHARDT ANDRE ALBRECHT - 

OAB:PR/5.3186

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:MT/ 15.948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955/MT
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 Isto posto, DECLARO A AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro 

no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.Inaplicável a incidência da 

pena de litigância de má-fé e indenização por prejuízo processual, eis que 

a análise dos autos indica que a propositura do incidente foi decorrente de 

inadequação técnica, inexistindo comprovação efetiva de intenção 

emulativa.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% sobre o valor 

do objeto da causa, especialmente em face do julgamento antecipado, fato 

que abreviou o labor profissional (Tese firmada pelo STJ REsp 

1197177/RJ,Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Julgado 

em 03/09/2013,DJE 12/09/2013AgRg no AREsp 062801/SP,Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, Julgado em 20/08/2013,DJE 

30/08/2013EDcl no Ag 1282101/MG,Rel. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, QUARTA TURMA,Julgado em 25/09/2012,DJE 02/10/2012 AgRg 

no REsp 1062884/SC,Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 

TURMA,Julgado em 14/08/2012,DJE 24/08/2012 AgRg no REsp 

958620/SC,Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA,Julgado em 15/03/2011,DJE 

22/03/2011).Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.P.R.IC.Primavera do Leste (MT), 24 de agosto de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 100153 Nr: 7966-71.2010.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEGRETI & SLAPAK LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA 3 PINHEIROS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA CAVALCANTE 

DA SILVA - OAB:MT 3.448, RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:MT 

5.858-A, SAMARA QUINTEIRO LIMA - OAB:13818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:OABMT/7.619

 Processo nº 7966-71.2010.811.0037 (Código 100153)

Ação Monitória

Requerente: Alegreti & Slapak Ltda

 Requerido: Transportadora 3 Pinheiros Ltda

Vistos etc.

Nos termos do artigo 105 do Código de Processo Civil, a procuração geral 

para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela 

parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto 

receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, 

transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, 

receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de 

hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica.

Destarte, intimem-se o causídico da parte requerida para apresentar o 

instrumento de mandato com a outorga específica do poder especial para 

transigir, nos moldes do artigo 105 do Código de Processo Civil, em 15 

(quinze) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 24 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 186527 Nr: 2251-04.2017.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAIR JUNGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRÍCOLA ALVORADA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinei Rocha Pinheiro - 

OAB:OAB-MT 17.950-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GARCEZ TOLEDO PIZZA - 

OAB:8675/MT, JOHNAN AMARAL TOLEDO - OAB:MT 9.206

 Processo nº 8980-80.2016.811.0037 (176886)

Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta convertida em Execução 

por Quantia Certa

Exequente: Agrícola Alvorada Ltda

 Executado: Altair Junges

 Vistos etc.

Trata-se de ação de execução para entrega de coisa incerta, convertida 

em execução por quantia certa, proposta por Agrícola Alvorada Ltda em 

face de Altair Junges, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram, requerendo a 

suspensão processual, nos termos do artigo 313, II, do Código de 

Processo Civil (fls.34/40).

Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

 Traduzindo o procedimento composição sobre direitos passíveis de 

transação HOMOLOGO O ACORDO formulado entre as partes, com fulcro 

no artigo 200, caput, do Código de Processo Civil.

 Destarte, suspendo o curso processual, com fulcro no artigo 313, II, c/c 

artigo 922, ambos do Código de Processo Civil, durante o prazo concedido 

pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação. 

Expirado o prazo, intimem-se as partes para prestarem informação quanto 

ao integral adimplemento da obrigação, em 10 (dez) dias.

 Arquive-se provisoriamente, sem baixa na Distribuição, com exclusão do 

relatório estatístico, nos moldes do artigo 2º do Provimento nº 10/2007 - 

CGJ.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 24 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 162278 Nr: 1366-24.2016.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA ARAUJO GRAÇA CORADINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÉSSICA LARISSA YUMI TAKEMORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDERSON NEVES - OAB:MT 

18174, GILMAR SUBTIL GODINHO - OAB:MT 11.436, LEONARDO 

COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - 

OAB:8869/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, NELIANE 

ANDREA MANOEL - OAB:MT 13.907-B, NELSON APARECIDO MANOEL 

JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 Processo nº 1366-24.2016.811.0037 (162278)

Embargos à Execução

Embargante: Luciana Araújo Graça Coradini

Embargada: Jéssica Larissa Yumi Takemori

Vistos em correição.

Trata-se de ação de embargos à execução proposta por Luciana Araújo 

Graça Coradini em face de Jéssica Larissa Yumi Takemori, ambas 

qualificadas nos autos em epígrafe.

No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram nos autos da 

execução, requerendo a extinção processual pela perda do objeto 

(fls.163).

Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

 Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do 

artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Pela causa de extinção processual (acordo), sem custas processuais 

remanescentes, a teor do disposto no artigo 90, §3º, do Código de 

Processo Civil

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

pertinentes.

P.R.I.C.

 Primavera do Leste (MT), 24 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 176886 Nr: 8980-80.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRÍCOLA ALVORADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR JUNGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GARCEZ TOLEDO PIZZA - 
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OAB:8675/MT, JOHNAN AMARAL TOLEDO - OAB:MT 9.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudinei Rocha Pinheiro - 

OAB:OAB-MT 17.950-A

 Processo nº 8980-80.2016.811.0037 (176886)

Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta convertida em Execução 

por Quantia Certa

Exequente: Agrícola Alvorada Ltda

 Executado: Altair Junges

 Vistos etc.

Trata-se de ação de execução para entrega de coisa incerta, convertida 

em execução por quantia certa, proposta por Agrícola Alvorada Ltda em 

face de Altair Junges, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram, requerendo a 

suspensão processual, nos termos do artigo 313, II, do Código de 

Processo Civil (fls.34/40).

Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

 Traduzindo o procedimento composição sobre direitos passíveis de 

transação HOMOLOGO O ACORDO formulado entre as partes, com fulcro 

no artigo 200, caput, do Código de Processo Civil.

 Destarte, suspendo o curso processual, com fulcro no artigo 313, II, c/c 

artigo 922, ambos do Código de Processo Civil, durante o prazo concedido 

pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação. 

Expirado o prazo, intimem-se as partes para prestarem informação quanto 

ao integral adimplemento da obrigação, em 10 (dez) dias.

 Arquive-se provisoriamente, sem baixa na Distribuição, com exclusão do 

relatório estatístico, nos moldes do artigo 2º do Provimento nº 10/2007 - 

CGJ.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 24 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 170074 Nr: 5271-37.2016.811.0037

 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: HALISON CEOLIM LACHI

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O MT

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por Halison Ceolim 

Lachi, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT - proposta 

em face de Porto Seguro CIA. de Seguros e condeno a respectiva 

seguradora ao pagamento de indenização no valor de R$8.100,00 (oito mil 

e cem reais), acrescidos de correção monetária (INPC) a contar da data 

do evento danoso e juros moratórios legais (CC, art.406) a partir da data 

da citação, conforme Súmula 426 do STJ (REsp 1.004.390-SP e REsp 

1.120.615-PR).JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno 

o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Fixo a verba honorária em 20% sobre o valor da 

condenação, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil, 

sobretudo em face da baixa complexidade da causa, fato que abreviou o 

labor profissional.Transitada em julgado e inexistindo pleito executório, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.P.R.I.C. 

Primavera do Leste (MT), 24 de agosto de 2018.Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 28110 Nr: 565-31.2004.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Remígio Luis Andreola, VALÉRIA ISABEL GEBERT 

ANDREOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNI VALDIR DREYER, ANDRÉ BREMM, NEILA 

KREBS DREYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA - OAB:16915/MT, EUDSON ROSA 

DA SILVA - OAB:14165/MT, JOSE BACALTCHUK - OAB:4404-A/MT, 

MARCOS HERINGER - OAB:MT/5280-A, MARCOS RENATO HERINGER - 

OAB:MT 5280-A, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674, 

SILVANO MACEDO GALVÃO - OAB:4.699/MT

 INTIMAÇÃO dos executados para pagarem o valor de R$ 17.491,77 

(dezessete mil, quatrocentos e noventa e um reais e setenta e sete 

cenntavos), no prazo de 15 dias, sob pena de multa nos termos do artigo 

523, §1º e seguintes, do Novo Código de Processo Civil/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 133186 Nr: 5348-17.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS 

AGROPECUARIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENESIS PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, FLAVIA VENCESLAU GOMES - 

OAB:MT/16843, JOSE ERCÍLIO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/SP 27.141

 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.: 164110 Nr: 2275-66.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S F BIAVATTI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 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.: 164110 Nr: 2275-66.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S F BIAVATTI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte exequente para recolher a diferença da taxa judiciária, 

bem como das custas judiciais, nos seguintes valores: TAXA 

JUDICIÁRIA.........R$ 272,21

CUSTAS JUDICIAIS........R$ 272,21

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 2844 Nr: 27-94.1997.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLON CÉSAR SILVA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON DAVID RIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISTELA CLARO ALLAGE 

- OAB:4200/MT

 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.: 136341 Nr: 7831-20.2014.811.0037
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VASCONCELOS MAGALHÃES, 

ROGERIO ALVES DIAS & CIA LTDA - ME (MERCADO BELO HORIZONTE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 

3719, FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - OAB:MT 12196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Certifico que nesta data INTIMO o advogado da parte autora para 

comprovar o pagamento da diligência, para o cumprimento do mandado

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001727-53.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA BRANDAO FILHO (ADVOGADO(A))

VALDIR DE OLIVEIRA TEIXEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DONIZETE ALVES CIRILO (EXECUTADO)

 

Certifico que até a presente data a parte executada não pagou o débito e 

não ofereceu embargos, apesar de citada. 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-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1002586-69.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH (ADVOGADO(A))

MARIO MARQUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. S. RODRIGUES SERVICOS DE ASSISTENCIA FAMILIAR (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 , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000950-05.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO HENRIQUE BRANCALHAO MAZZO (EXECUTADO)

GELSON LUIZ MAZZO (EXECUTADO)

MAZZO & OLIVEIRA LTDA - ME (EXECUTADO)

EDIZON EUGENIO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

JOCEDI GEMILAKI DE OLIVEIRA (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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005635-55.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IONETE PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THARLE MARMETT SANTOS (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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001842-11.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI NARA OSS DE ALMEIDA (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: 1001313-89.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRAZ NEVES DE CARVALHO FERREIRA (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: 1002251-84.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(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 certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003272-61.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (EXEQUENTE)

MARIA RAQUEL BELCULFINE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA FLAVIA PIENIZ PAWLINA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003272-61.2018.8.11.0037. 

EXEQUENTE: GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. 

EXECUTADO: ANA FLAVIA PIENIZ PAWLINA Vistos. Trata-se de ação de 

Execução de Título Extrajudicial proposta por Gaplan Administradora de 

Consorcio Ltda contra Ana Flávia Pieniz Pawlina. Cite-se a executada para 

pagar a dívida no valor de R$ R$ 138.639,10 (cento e trinta e oito mil, 

seiscentos e trinta e nove reais e dez 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 da executada. A penhora recairá sobre 

os bens indicados pelo exequente (ID 13271312), salvo se outros forem 

indicados pela executada e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de 

que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao 

exequente. Não encontrada a executada, 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 será imediatamente intimada a executada. 

A intimação da penhora será feita ao advogado da executada ou à 

sociedade de advogados a que aquele pertença. Se não houver 

constituído advogado nos autos, a executada será intimada pessoalmente, 

de preferência por via postal. Ressalte-se que a executada deve 

permanecer na posse dos bens, na qualidade de fiel depositária, se não 

houver oposição do autor. Caso não sejam localizados bens, a executada 

deve ser intimada 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). A executada deverá ter ciência de que, nos termos do artigo 

827, §1º, do Código de Processo Civil, em caso de pagamento integral no 

prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela 

metade. A executada poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) 

dias, contado da data da juntada aos autos, do mandado de citação, com 
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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, permitirá que a executada requeira 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). 

Fica a executada advertida 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, 

defiro o pedido de item “b”e designo audiência de conciliação para o dia 

13/09/2018, às 15h00min, 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, 

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, 26 de 

julho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003672-12.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RANIELLE SILVA MOREIRA (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 dar 

andamento ao feito , no prazo legal, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000775-74.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF (AUTOR(A))

JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NARDELIO DE SOUZA E SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000775-74.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RÉU: 

NARDELIO DE SOUZA E SILVA Vistos. Considerando que o requerido 

ainda não foi citado, redesigno a audiência de conciliação aprazada (ID 

13884272) para o dia 27/09/2018, às 13h00min. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste, 20 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004971-24.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY RODRIGUES MACEDO (EXECUTADO)

WESLEY RODRIGUES MACEDO 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000906-83.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA (ADVOGADO(A))

TRANSPORTADORA VALE DA SERRA LTDA (AUTOR(A))

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO DIOMAR WERNER (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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000822-82.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLEANS BRITO BEZERRA (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: 1006007-04.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER FABIO DE SOUZA (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: 1006007-04.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER FABIO DE SOUZA (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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002032-37.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRMA CAMILO PATRICIO (RÉU)

JOSE PATRICIO (RÉU)

APARECIDO REIS BETTI (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 : 

1002032-37.2018.8.11.0037. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

APARECIDO REIS BETTI, JOSE PATRICIO, IRMA CAMILO PATRICIO Vistos. 

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, designa-se audiência de conciliação para o 
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dia 27 de setembro de 2018, às 13h40min, 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. Defiro o postulado 

(id. 13701287). Citem-se os requeridos no endereço constante (id. 

13701287). Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do 

Leste/MT, 20 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003566-50.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR PIRES GUARDIAS (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001570-17.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL ANGELO PETRAZZINI (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: 1005880-66.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS CESAR ALVES PEREIRA (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: 1004756-14.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO FERREIRA ALVES (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (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 nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004642-75.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO PADILHA DA SILVA (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001312-07.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON PALMEIRA ORMONDES (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: 1000628-48.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PORTES JUNIOR (ADVOGADO(A))

DAIANE LUZA (ADVOGADO(A))

e outros (REQUERENTE)

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI (ADVOGADO(A))

MARIANA CALVO CARUCCIO (ADVOGADO(A))

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS BRAVIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO FILHO SANTANA BARBOSA (REQUERIDO)

E OUTROS (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: 1000435-67.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. DO NASCIMENTO & SANTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

JONAS ALVES DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

DULCINEIA DOS SANTOS (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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001876-83.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA MARIA DA FONSECA FERNANDES (RÉU)

ADEMIR FERNANDES SILVA (RÉU)

TORNEARIA CENTRO OESTE LTDA - ME (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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001119-55.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO JOHN DEERE S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALECIO MICHELON (REQUERIDO)

J. F. PRESTACAO DE SERVICOS AGRICOLAS LTDA - ME (REQUERIDO)

FLAVIO ANTONIO FERRAZZA (REQUERIDO)

MARCIA MARIA PEREIRA MICHELON (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 as certidões dos Oficiais de Justiça , no prazo legal.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002359-79.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO VELOSO NUNES (EXEQUENTE)

ROSA MARIA POZZER ROTILI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DE ALMEIDA SOUZA (EXECUTADO)

JULIANO FRANCISCO ALVES (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: 1004635-83.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO LIMA (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004759-66.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAN DE OLIVEIRA (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: 1004753-59.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS DIAS (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004833-23.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA MORBECK VILELA (REQUERENTE)

JOSEMAR BATISTA VILELA (REQUERENTE)

GILBERTO LUIS ALMEIDA (ADVOGADO(A))

LUZIA DAS GRACAS DE MORAES VILELA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO (ADVOGADO(A))

PAULO SOBRINHO CASTANON DOS SANTOS (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 dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito, sob pena de devolução.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003277-83.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE PEREIRA BRAGA SOARES (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: 1000335-15.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIKA DE SOUZA MELO (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: 1005846-57.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SÉRGIO DONIZETE PEREZ SANCHES (REQUERENTE)

NEWTON DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

CARLOS ERNESTO PAULINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDIR DE FELÍCIO (REQUERIDO)

VALDIR DE FELÍCIO JÚNIOR (REQUERIDO)

 

CERTIFICO que a Carta Precatória não preenche os requisitos do art. 260 

do CPC, ante a ausência da procuração, da decisão do dia 27/10/2011 

mencionada na CP, bem como da decisão que deferiu a gratuidade, deste 

modo, nos termos da Ordem de Serviço nº 001/2007, art.2º, inciso IV, letra 

d, impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o autora o 

necessário para o cumprimento da Carta Precatória, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005850-94.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

LUIS FELIPE LAMMEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVAIDES MOREIRA DA CUNHA (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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005854-34.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AUGUSTO ASTUTT TANNURE (REQUERIDO)

 

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 : 

1005854-34.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JOSE AUGUSTO ASTUTT TANNURE 

Vistos. O não recolhimento das custas processuais impõe o cancelamento 

da distribuição, com a consequente extinção do processo sem resolução 

do mérito. Nesse sentido, cita-se precedente jurisprudencial: “APELAÇÃO 

CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO - RECOLHIMENTO TARDIO DAS 

CUSTAS INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – PROCESSO EXTINTO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE 

(STJ AREsp 334325/RJ) -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Aquele que opõe embargos do devedor deve providenciar o pagamento 

das custas no prazo legal (art. 290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz 

deve determinar o cancelamento da distribuição do processo e o 

arquivamento dos respectivos autos, independentemente de intimação 

pessoal (STJ EREsp 495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso Tribunal de Justiça, Informações do Processo Número: 
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106235/2016, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do 

Julgamento: 08/11/2016”. Considerando que não foi localizado o 

comprovante de recolhimento de taxas e custas processuais, intime-se a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar/efetuar o pagamento das taxas e custas processuais, 

bem como a diligência, sob pena de cancelamento da distribuição e 

extinção do processo (artigos 290 e 485, III, ambos do CPC). Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 20 de agosto de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005872-55.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (EXEQUENTE)

RAUL ANTUNES MACEDO (ADVOGADO(A))

EUDSON ROSA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRIUNFO DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

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 : 

1005872-55.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB 

PRIMAVERA MT EXECUTADO: TRIUNFO DISTRIBUIDORA DE CARNES 

LTDA - ME Vistos. O não recolhimento das custas processuais impõe o 

cancelamento da distribuição, com a consequente extinção do processo 

sem resolução do mérito. Nesse sentido, cita-se precedente 

jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – 

BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO - 

RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – 

PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO 

PESSOAL – DESNECESSIDADE (STJ AREsp 334325/RJ) -SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aquele que opõe embargos do 

devedor deve providenciar o pagamento das custas no prazo legal (art. 

290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz deve determinar o 

cancelamento da distribuição do processo e o arquivamento dos 

respectivos autos, independentemente de intimação pessoal (STJ EREsp 

495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Tribunal de 

Justiça, Informações do Processo Número: 106235/2016, Relator: DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do Julgamento: 08/11/2016”. 

Considerando que não foi localizado o comprovante de recolhimento de 

taxas e custas processuais, intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar/efetuar o 

pagamento das taxas e custas processuais, bem como a diligência, sob 

pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo (artigos 290 

e 485, III, ambos do CPC). Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera 

do Leste/MT, 22 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005170-12.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR MIEZERSKI (EMBARGANTE)

SABRINA LOPES TESTA MIEZERSKI (EMBARGANTE)

ALEX ROECE ONASSIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RURAL PRIMAVERA LTDA (EMBARGADO)

 

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 : 

1005170-12.2018.8.11.0037. EMBARGANTE: PAULO CESAR MIEZERSKI, 

SABRINA LOPES TESTA MIEZERSKI EMBARGADO: RURAL PRIMAVERA 

LTDA Vistos. Intime-se a parte embargante, por meio de seu advogado 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar documentos comprobatórios 

da hipossuficiência financeira alegada (declaração de imposto de renda, 

holerite, carteira de trabalho e outros), sob pena de indeferimento do 

pedido de assistência judiciaria gratuita (art.99 § 2o do CPC). Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, concluso para análise. Certifique-se o 

necessário. Intimem-se Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do 

Leste/MT, 22 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005866-48.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (ADVOGADO(A))

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (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 : 

1005866-48.2018.8.11.0037 AUTOR(A): TOKIO MARINE SEGURADORA 

S.A. RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. O não recolhimento das custas processuais impõe o cancelamento 

da distribuição, com a consequente extinção do processo sem resolução 

do mérito. Nesse sentido, cita-se precedente jurisprudencial: “APELAÇÃO 

CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO - RECOLHIMENTO TARDIO DAS 

CUSTAS INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – PROCESSO EXTINTO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE 

(STJ AREsp 334325/RJ) -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Aquele que opõe embargos do devedor deve providenciar o pagamento 

das custas no prazo legal (art. 290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz 

deve determinar o cancelamento da distribuição do processo e o 

arquivamento dos respectivos autos, independentemente de intimação 

pessoal (STJ EREsp 495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso Tribunal de Justiça, Informações do Processo Número: 

106235/2016, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do 

Julgamento: 08/11/2016”. Considerando que não foi localizado o 

comprovante de recolhimento de taxas e custas processuais, intime-se a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar/efetuar o pagamento das taxas e custas processuais, 

bem como a diligência, sob pena de cancelamento da distribuição e 

extinção do processo (artigos 290 e 485, III, ambos do CPC). Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 22 de agosto de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004497-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE PRIMAVERA DO 

LESTE (AUTOR(A))

LETICIA BORGES REIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELON PRESTADORA DE SERVICOS AGRICOLAS LTDA - EPP (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 : 

1004497-19.2018.8.11.0037. AUTOR(A):  ASSOCIACAO DE 

PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE PRIMAVERA DO LESTE RÉU: 

MICHELON PRESTADORA DE SERVICOS AGRICOLAS LTDA - EPP Vistos. 

Verifico que a Declaração de Imposto de Renda juntada aos autos 

refere-se ao ano de 2016. Assim, considerando o lapso temporal, 

intime-se a parte requerente, por meio de seu advogado para, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresentar Declaração de Imposto de Renda atualizada ou 

outros documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira alegada 

(balanço contábil e outros), sob pena de indeferimento do pedido de 

assistência judiciaria gratuita (art.99 ,§ 2o , do CPC). Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, concluso para análise. Certifique-se o 

necessário. Intimem-se Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do 

Leste/MT, 22 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 39098 Nr: 1520-91.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERLON RIVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA PIRÁGINE - 

OAB:OAB/MT 17.210-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
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 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 manifestar sobre a exceção de pré-executividade , fls. 201/222, no 

prazo legal, requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 47416 Nr: 2821-39.2007.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMAVERA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIRO GUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:MT/3504-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 

apresentarem memoriais, iniciando-se pelo autor, no prazo sucessivo de 

15 dias.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001815-91.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK (ADVOGADO(A))

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1001815-91.2018.8.11.0037 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, 24 de agosto de 2018 

Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004728-80.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI (ADVOGADO(A))

MARILZE PACKER (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1004728-80.2017.8.11.0037 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, 27 de agosto de 2018 

Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000415-42.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO FRANCISCO COELHO (AUTOR(A))

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI (ADVOGADO(A))

CAROLINE STATES NIEBISCH (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  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000415-42.2018.8.11.0037. AUTOR: RAIMUNDO FRANCISCO COELHO 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Ante a petição 

de ID nº 14575303, intime-se o requerido para que proceda, novamente, a 

implantação do auxílio-doença, bem como para indicar a decisão judicial 

que determinou a cessação do benefício, no prazo de 10 (dez) dias. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 15 de agosto de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004221-85.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVO SMANIOTO ABI JUNIOR (AUTOR(A))

FABIO ALVES CASTRO MENEZES (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: 1004221-85.2018.8.11.0037. 

AUTOR: IVO SMANIOTO ABI JUNIOR RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE: LOAS – DEFICIENTE C/C PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE ajuizada 

por IVO SMANIOTO ABI JUNIOR em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos. Alega, em 

síntese, que é portador de epilepsia crônica de difícil controle e, por essas 

razões, está impossibilitado de trabalhar, comprometendo a renda familiar. 

É o 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 nova sistemática 

normativa vigente, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo 

Civil, 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 NCPC, 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 também do novo 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 restaram demonstradas de forma 

incontroversa, uma vez que, existe início de prova material, bem como de 

incapacidade laboral. Oportuno salientar que, para almejar o benefício, há 

necessidade de comprovar mediante laudo pericial, atestando a 

incapacidade temporária ou permanente para o exercício de atividades 

habituais. Nesse sentido: ASSISTÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO 

ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. ESQUIZOFRENIA. 

DEFICIÊNCIA COMPROVADA. RENDA MENSAL FAMILIAR PER CAPITA 

INFERIOR A ¼ DE SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE 

CONSIDERAÇÃO DE RENDA DE FILHA CASADA. MISERABILIDADE 

CONFIGURADA. TERMO INICIAL. DATA DO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. 1. A Constituição garante à pessoa portadora de 

deficiência e ao idoso que comprove não possuir meios de prover sua 

própria manutenção o pagamento de um salário mínimo mensal. Trata-se 

de benefício de caráter assistencial, que deve ser provido aos que 

cumprirem tais requisitos, independentemente de contribuição à 

seguridade social. 2. No caso dos autos, a autora afirma ser deficiente. 3. 

O laudo médico pericial indica que a autora, de 53 anos de idade, 

apresenta esquizofrenia, estando incapacitada total e permanentemente 

para o trabalho, assim como para a vida independente, desde 2013. 4. 

Sendo possível extrair do conjunto probatório a existência de 

impedimentos de longo prazo, o quadro apresentado se ajusta, portanto, 

ao conceito de pessoa com deficiência, nos termos do artigo 20, § 2º, da 

Lei 8.742/93, com a redação dada pela Lei 12.435/2011. 5. No caso dos 

autos, conforme o estudo social (fls. 33/37), compõem a família da 

requerente ela (sem renda) e seu marido (com renda de cerca de 

R$300,00 mensais), o que totaliza uma renda per capita de R$150,00, 

inferior, portanto, a ¼ do salário mínimo. 6. Quanto à filha da autora, 

observo que, tratando-se de filha casada, não compõe a família nos 

termos do art. 20, § 3º da LOAS e que, não obstante seu dever de prover 

alimentos, não há informações sobre as condições de seu núcleo familiar, 
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especialmente sobre se sua renda é suficiente para prover-lhe as 

necessidades materiais básicas. Assim, como também destacado pelo 

Ministério Público Federal em seu parecer, "eventuais valores recebidos 

pela filha da autora, que constituiu núcleo familiar próprio, não devem ser 

contabilizados para fins de cálculo da renda familiar". 7. O fato de as 

despesas mensais relatadas superarem a renda familiar apenas ratifica a 

situação de miserabilidade do casal. Observa-se, além disso, que não se 

trata de despesas incompatíveis com o reconhecimento de miserabilidade - 

são relatados gastos com alimentação, energia, gás, IPTU e 

medicamentos. 8. Deste modo, é caso de deferimento do benefício, pois há 

presunção absoluta de miserabilidade, nos termos da jurisprudência 

consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 9. O termo inicial do benefício 

deve ser fixado na data do requerimento administrativo, sendo possível 

concluir pelos elementos constantes dos autos que neste momento já 

estavam presentes os requisitos necessários à concessão do amparo. 

Precedentes. 10. Recurso de apelação a que se dá provimento. (TRF-3 - 

AC: 00008492520154036111 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

LUIZ STEFANINI, Data de Julgamento: 20/03/2017, OITAVA TURMA, Data 

de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:03/04/2017) Diante das alegações 

e dos exames médicos juntados, resta demonstrado, a incapacidade do 

requerente para o labor, bem como a inexistência de recursos próprios e 

da sua família para prover a sua subsistência, razão pela qual DEFIRO A 

TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Assim, intime-se a autarquia federal 

para que implante o benefício do requerente, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo 

legal (artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. 

Por sua vez, havendo preliminares, fato impeditivo ou modificativo do 

direito alegado em sede de contestação, intime-se a parte requerente para 

se manifestar no prazo legal. Em razão da suposta patologia que está 

acometida a parte autora, nomeio o médico Dr. Junior Lima Bezerra, que 

atende nesta comarca, para realização da perícia. Levando-se em 

consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos formulados 

pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários 

periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), obedecendo ao 

disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal. Os honorários serão revertidos em favor do perito e deverão ser 

custeados pela Justiça Federal, nos termos da referida Resolução, tendo 

em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a intimação deverá seguir 

acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais quesitos 

apresentados pelas partes, assim como da expressa menção à 

necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Proceda-se o Estudo Social do 

caso, devendo a Sra. Assistente Social credenciada junto ao TJ/MT ou na 

falta desta, profissional habilitada da Prefeitura Municipal de Primavera do 

Leste/MT, entregar referido documento no prazo de 30 (trinta) dias. 

Cite-se e intimem-se. Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 16 de julho de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001846-48.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA PADILHA DE LIMA (ADVOGADO(A))

ANGELICA ESTER FONSECA GEAROLA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONAN DE OLIVEIRA SOUZA OAB - 313.531.341-72 (PROCURADOR)

 

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 : 

1001846-48.2017.8.11.0037. AUTOR: ANGELICA ESTER FONSECA 

GEAROLA RÉU: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 

PROCURADOR: RONAN DE OLIVEIRA SOUZA Vistos. Intimem-se as partes 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que ainda 

pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento. Com a especificação das provas, venham os autos 

conclusos para deliberações. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 30 de julho de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001846-48.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA PADILHA DE LIMA (ADVOGADO(A))

ANGELICA ESTER FONSECA GEAROLA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONAN DE OLIVEIRA SOUZA OAB - 313.531.341-72 (PROCURADOR)

 

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 : 

1001846-48.2017.8.11.0037. AUTOR: ANGELICA ESTER FONSECA 

GEAROLA RÉU: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 

PROCURADOR: RONAN DE OLIVEIRA SOUZA Vistos. Intimem-se as partes 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que ainda 

pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento. Com a especificação das provas, venham os autos 

conclusos para deliberações. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 30 de julho de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003917-23.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA (ADVOGADO(A))

MARIA ZENAIDE DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:
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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 : 

1003917-23.2017.8.11.0037. AUTOR: MARIA ZENAIDE DA SILVA SANTOS 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de 

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INVALIDEZ C/C RESTABELECIMENTO DE 

AUXÍLIO DOENÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por 

MARIA ZENAIDE DA SILVA SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, 

alegando, em síntese, apresentar episódios recorrentes de depressão, 

bem como ser portadora de espondiloartrose cervical e lombossacra, 

gonoartrose bilateral e fibromialgia, incapacitando-a ao trabalho. Assim, 

requer a sua aposentadoria por invalidez para receber o quantum relativo 

às contribuições realizadas e sua remuneração, ou para concessão de 

auxílio-doença. No ID nº 9556103, o pedido liminar foi indeferido. 

Devidamente citado, o requerido não ofereceu contestação. No ID nº 

12774503, laudo pericial realizado por perito judicial. É o relatório. 

Fundamento e decido. 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. 

Analisando os autos, verifico que a parte requerida, devidamente citada, 

não apresentou contestação, certificado à fl. 56. Em que pese à revelia, 

no caso dos autos, não induzir a presunção da veracidade dos fatos, não 

se aplicando os efeitos da revelia, entendo que está demonstrado o direito 

da parte requerente. Nesse diapasão: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

ORDINÁRIA PREVIDENCIÁRIA - INSS -REVELIA - EFEITOS - 

INAPLICABILIDADE. Por pertencer á administração indireta e exercer 

atividades estatais, tutelando direitos indisponíveis, não se aplica ao INSS 

os efeitos da revelia, consoante disposição do art. 320, II do Código de 

Processo Civil. Havendo a necessidade de abertura de instrução 

probatória, mostra-se inaplicável a sistemática prevista no art. 515, § 3º, 

do CPC, não estando a causa madura para julgamento. Sentença anulada. 

TJ-MG - Apelação Cível AC 10223120187735001 MG (TJ-MG). Data de 

publicação: 10/06/2014. Ademais, cinge-se a controvérsia basicamente na 

incapacidade laborativa da parte autora, a qual deve impedir o exercício de 

atividades que lhe garantem a subsistência, nos moldes da Lei nº 
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8.213/91. Assim, diante do pedido manejado pela parte requerente, há 

necessidade de se verificar a existência dos requisitos para concessão 

do pleito formulado. Para a concessão do benefício, a parte requerente 

deve cumprir o período de carência exigido pelo artigo 25, I, da Lei acima 

indicada, ou seja, necessita comprovar atividade laboral nos 12 (doze) 

meses anteriores ao requerimento do auxílio-doença, que deve ser 

pleiteado anteriormente ao requerimento de aposentadoria por invalidez. 

Infere-se, portanto, que para fazer jus ao benefício em questão deve o 

interessado comprovar, cumulativamente, o preenchimento dos seguintes 

requisitos: a) ostentar a qualidade de segurado; b) carência de 12 meses; 

c) incapacidade temporária que impeça o exercício de atividades laborais. 

Analisando os autos, verifico que restou comprovada a carência da 

requerente, conforme demonstrada nos autos, bem como a incapacidade 

para o trabalho exercido por ela, corroborado pelo laudo pericial no ID nº 

12774503. Quanto aos requisitos supra, em que pese à perícia concluir 

que a incapacidade da parte requerente é permanente, consigo que o 

magistrado não está restrito apenas às conclusões do perito judicial, 

sendo que seu convencimento deve ser formado diante de todas as 

provas coligidas aos autos. Nessa toada: AGRAVO EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AUXÍLIO-DOENÇA. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME PERICIAL. 

ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. JUIZ NÃO ESTÁ ADSTRITO AO 

LAUDO PERICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A realização da perícia se faz 

necessária, quando as razões trazidas aos autos, bem como os 

documentos juntados, não são suficientes para convencer o julgador 

acerca da verossimilhança das alegações, devendo o Magistrado, 

inclusive, observar o disposto no artigo 130 do CPC. 2. Justifica-se a 

necessidade da produção de provas sempre que exista um fato que 

escape do conhecimento do julgador e cuja aferição dependa de 

conhecimento especial, seja testemunhal, técnico ou científico. 3. No 

presente caso, constatou-se que, a requerimento da parte autora, houve a 

realização de duas perícias médicas judiciais nos autos principais, por 

médicos especialistas em psiquiatria e neurologia. Os quesitos 

complementares da parte autora foram devidamente esclarecidos pelos 

peritos. 4. Embora os laudos periciais tenham sido conclusivos no sentido 

de não haver incapacidade laboral, restou reconhecido pelos dois peritos 

que o requerente é portador de epilepsia. 5. Há inúmeros documentos, 

fotos, prontuários e exames médicos acostados aos autos, sendo estes 

elementos suficientes para comprovação da patologia alegada pela parte 

autora. 6. Não há razão para se complementar o laudo pericial 

apresentado, tampouco para se determinar a realização de novo exame 

pericial. 7. Inteligência do artigo 436 do CPC. O juiz não está adstrito ao 

laudo pericial. 8. Agravo a que se nega provimento. (TRF-3 - AI: 4022 SP 

0004022-91.2014.4.03.0000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

WALTER DO AMARAL, Data de Julgamento: 13/05/2014, DÉCIMA TURMA). 

Não obstante, entendo que a requerente não apresenta incapacidade 

laborativa para qualquer trabalho, estando apenas impedida para o 

exercício de suas atividades habituais, de forma temporária, durante o 

período de tratamento, dada a possibilidade de reabilitação de doenças da 

esfera emocional, no caso nos autos depressão, passíveis de controle 

medicamentoso e psicoterápico, e doenças degenerativas. Nesse sentido: 

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS 

PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. - Pedido de concessão de 

aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. - Extrato do CNIS informa 

diversos vínculos empregatícios em nome do autor, em períodos 

descontínuos, desde 01/02/1986, sendo os últimos de 03/01/2000 a 

08/08/2002 e de 01/02/2003 a 30/04/2012. - O laudo atesta que a parte 

autora apresenta depressão. Conclui pela existência de incapacidade 

parcial e temporária para o trabalho, pois o quadro do requerente é 

passível de tratamento. - Verifica-se dos documentos apresentados que a 

parte autora esteve vinculada ao Regime Geral de Previdência Social por 

mais de 12 (doze) meses. De outro lado, cumpre analisar se manteve a 

qualidade de segurado, tendo em vista que manteve vínculo empregatício 

até 30/04/2012 e ajuizou a demanda em 18/12/2013. - O artigo 15, II, da Lei 

nº. 8.213/91, estabelece o "período de graça" de 12 (doze) meses, após a 

cessação das contribuições, em que o trabalhador mantém a qualidade de 

segurado. O § 1º dispõe que será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) 

meses este prazo, se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) 

contribuições mensais, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade 

de segurado. No caso dos autos, o extrato CNIS indica que a parte autora 

manteve vínculo empregatício por mais de 120 meses. Portanto, 

prorroga-se o prazo de manutenção da qualidade de segurado para 24 

meses. - Neste caso, o conjunto probatório revela que a parte autora não 

logrou comprovar a existência de incapacidade total e definitiva para o 

exercício de qualquer atividade laborativa, que autorizaria a concessão de 

aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei nº. 8.213/91. - 

Por outro lado, cumpre saber se o fato de o laudo judicial ter atestado a 

incapacidade apenas parcial, desautorizaria a concessão do benefício de 

auxílio-doença. - Neste caso, a parte autora é portadora de enfermidade 

que impede o exercício de suas atividades habituais, conforme atestado 

pelo perito judicial, devendo ter-se sua incapacidade como total e 

temporária, neste período de tratamento e reabilitação. - Considerando, 

pois, que a parte autora manteve a qualidade de segurado até a data da 

propositura da ação e é portadora de doença que a incapacita de modo 

total e temporário para a atividade laborativa habitual, faz jus ao benefício 

de auxílio-doença. - O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do 

requerimento administrativo (09/01/2013), de acordo com a decisão 

proferida em sede de Recurso Especial, representativo de controvérsia 

(STJ - Recurso Especial - 1369165 - SP- Órgão Julgador: 1ª Seção, DJe: 

07/03/2014 - Edição nº. 1471 - Páginas: 90/91 - Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves). - A correção monetária e os juros moratórios incidirão nos 

termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na 

Justiça Federal em vigor por ocasião da execução do julgado. - A verba 

honorária deve ser fixada em 10% sobre o valor da condenação, até a 

data desta decisão, considerando que o pedido foi julgado improcedente 

pelo juízo "a quo". - As Autarquias Federais são isentas de custas, 

cabendo somente quando em reembolso. - Apelação da parte autora 

parcialmente provida. (TRF-3 - AC: 00371102820164039999 SP, Relator: 

DESEMBARGADORA FEDERAL TANIA MARANGONI, Data de Julgamento: 

06/03/2017, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 

DATA:20/03/2017) Ainda: PREVIDENCIÁRIO. PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO AUXÍLIO DOENÇA. 

REMESSA OFICIAL. NÃO CONHECIMENTO. I- Entre os requisitos previstos 

na Lei de Benefícios (Lei nº 8.213/91), faz-se mister a comprovação da 

incapacidade permanente da parte autora - em se tratando de 

aposentadoria por invalidez - ou temporária, no caso de auxílio doença. II- 

A alegada incapacidade ficou plenamente demonstrada pela perícia 

médica realizada em 10/12/15, conforme parecer técnico elaborado pelo 

Perito (fls. 126/136). Afirmou o esculápio encarregado do exame que a 

autora, de 35 anos, auxiliar administrativo e grau de instrução ensino 

médio completo, é portadora de depressão, síndrome do pânico, 

hipoacusia bilateral, tendinopatia em ombros e labirintite, concluindo pela 

incapacidade total e temporária, sugerindo reavaliação pericial em um ano 

(item Conclusão - fls. 131). Asseverou, ainda, tratar-se de doenças da 

esfera emocional, passíveis de controle medicamentoso e psicoterápico, e 

doenças degenerativas, com possibilidade de reabilitação para o exercício 

de outra atividade (resposta aos quesitos nºs 8, 10 e 12 da demandante - 

fls. 132). Estabeleceu o início da incapacidade em setembro de 2013. 

Dessa forma, constatada a incapacidade total e temporária, deve ser 

concedido o auxílio doença. Contudo, o benefício não possui caráter 

vitalício, tendo em vista o disposto nos artigos 59 e 101, da Lei nº 

8.213/91. II- O valor da condenação não excede a 1.000 (um mil) salários 

mínimos, motivo pelo qual a R. sentença não está sujeita ao duplo grau 

obrigatório. III- Apelação da parte autora improvida. Remessa oficial não 

conhecida. (TRF-3 - APELREEX: 00359532020164039999 SP, Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL NEWTON DE LUCCA, Data de Julgamento: 

20/03/2017, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 

DATA:03/04/2017) (grifado e negritado) Consoante às lições colimadas, 

não há como acolher totalmente a pretensão autoral deduzida nos autos. 

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para DETERMINAR 

que a autarquia requerida proceda à implantação do benefício de 

AUXÍLIO-DOENÇA e seu pagamento pelo período de 24 (vinte e quatro) 

meses, a partir desta sentença, bem como efetue o pagamento das 

quantias correspondentes às parcelas em atraso devidas desde a data do 

requerimento administrativo (10.03.2017 – ID nº 9551919 – pág. 01). 

Assim, intime-se a autarquia federal para que implante o benefício da parte 

autora, no prazo de 05 (cinco) dias. 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% (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 
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sistema geral de Previdência Social. Decorrido o prazo para recurso 

voluntário, ao contador para se verificar se não trata de caso de reexame 

necessário. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 30 de julho 

de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000016-13.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDIR DE FREITAS SILVA (REQUERENTE)

MANOEL MAZZUTTI NETO (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ROSSAROLLA BANDO OAB - 984.962.399-34 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA (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 : 

1000016-13.2018.8.11.0037. REQUERENTE: EDIR DE FREITAS SILVA 

PROCURADOR: JANAINA ROSSAROLLA BANDO REQUERIDO: 

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN Vistos. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ajuizada por EDIR DE FREITAS SILVA em face 

do DEPARTAMENTO DE TRANSITO ESTADUAL DO ESTADO DO MATO 

GROSSO - DETRAN, todos devidamente qualificados nos autos. No ID nº 

13761337, a parte autora requereu a extinção do feito, tendo em vista que 

logrou êxito na esfera administrativa. É o relatório. Fundamento e decido. 

Compulsando os autos, entendo que o feito deve ser extinto, ante a perda 

do objeto. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios. Após o trânsito em 

julgado, certifique-se e 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, 30 de 

julho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000016-13.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDIR DE FREITAS SILVA (REQUERENTE)

MANOEL MAZZUTTI NETO (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ROSSAROLLA BANDO OAB - 984.962.399-34 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA (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 : 

1000016-13.2018.8.11.0037. REQUERENTE: EDIR DE FREITAS SILVA 

PROCURADOR: JANAINA ROSSAROLLA BANDO REQUERIDO: 

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN Vistos. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ajuizada por EDIR DE FREITAS SILVA em face 

do DEPARTAMENTO DE TRANSITO ESTADUAL DO ESTADO DO MATO 

GROSSO - DETRAN, todos devidamente qualificados nos autos. No ID nº 

13761337, a parte autora requereu a extinção do feito, tendo em vista que 

logrou êxito na esfera administrativa. É o relatório. Fundamento e decido. 

Compulsando os autos, entendo que o feito deve ser extinto, ante a perda 

do objeto. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios. Após o trânsito em 

julgado, certifique-se e 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, 30 de 

julho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000504-02.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON SCHULTZ DE BARROS (ADVOGADO(A))

IVANICE NOVO BERGAMASCO (AUTOR(A))

VINICIUS EMIDIO CEZAR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (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 : 

1000504-02.2017.8.11.0037. AUTOR: IVANICE NOVO BERGAMASCO RÉU: 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA ajuizada por IVANICE NOVO BERGAMASCO em face do 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, devidamente qualificados nos 

autos, com o intuito de recebimento dos valores pertinentes à diferença da 

conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV de 

2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, aplicando-se o índice de 11,98% (onze 

vírgula noventa e oito por cento). Aduz, em síntese, que a Medida 

Provisória nº 434/94 dispôs sobre o programa de estabilização econômica 

e determinou que os valores dos vencimentos dos servidores públicos 

fossem convertidos em URV em 01/03/1994, dividindo-se o valor nominal 

vigente em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à 

conversão pelo valor em Cruzeiros Reais, do equivalente em URV do 

último dia do mês de competência, independentemente da data do 

pagamento dos salários. Assevera que a jurisprudência pátria, 

reiteradamente, tem reconhecido o direito à percepção do percentual 

equivalente a 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) sobre os 

vencimentos do funcionalismo público, decorrente da perda ocorrida 

quando da conversão do Cruzeiro Real para URV. Nestes termos, pugnou, 

em sede de antecipação de tutela, que o requerido proceda a 

incorporação de 11,98% em sua folha de pagamento e, no mérito, a 

procedência dos pedidos iniciais, com a condenação do requerido ao 

pagamento dos valores pertinentes à diferença da conversão de seus 

vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV de 2011, 2012, 2013, 

2014 e 2015, aplicando-se o índice de 11,98% (onze vírgula noventa e oito 

por cento). Devidamente citado, o MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT apresentou contestação no id nº 10293817, arguindo, 

preliminarmente, falta de interesse de agir e prescrição, tendo em vista 

que a lei de reestruturação dos cargos dos quadros do município foi 

editada em 2001 (Lei nº 704/2001). No mérito, rebateu os argumentos 

expostos na inicial e pugnou pela improcedência dos pedidos. A parte 

requerente apresentou réplica à contestação no id nº 14292971. É o 

relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser consignado que o 

caso em tela o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

possibilitando o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil, pois não há necessidade de produção de 

provas, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade 

processual e da razoável duração do processo, passo a julgar 

antecipadamente a lide. 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. 

Cinge-se a questão controvertida à legitimidade da incorporação, na folha 

de pagamento relativa à parte requerente, do percentual equivalente a 

11,98%, em decorrência da equivocada conversão monetária, bem como o 

pagamento de valores retroativos motivados por referida incorporação. É 

cediço que a Medida Provisória n. 439/94 determinou a conversão dos 

salários dos servidores públicos, de Cruzeiro Real para Unidade de Valor 

– URV, enquanto a MP n. 482/1994 ordenou a conversão dos salários de 

Cruzeiros Reais para URV, ambas fixando como data da conversão ou 

pagamento o valor da URV do último dia do mês de competência. Por sua 

vez, a Medida Provisória n. 482/1994 disciplinou que os valores das 

tabelas de vencimentos, saldos e salários das tabelas de funções de 

confiança e gratificação dos servidores públicos seriam convertidos em 

URV em 1º de março de 1994. Assim, a Lei n. 8.880/1994 dispôs em seu 

artigo 22 que os valores das tabelas de vencimentos, saldos e salários 

das tabelas de funções de confiança e gratificação dos servidores 

públicos seriam convertidos em URV em 1º de março de 1994, 

disciplinando, ainda, nos incisos I e II do citado dispositivo legal, a forma de 

cálculo. Ademais, frise-se que a lei citada tem alcance nacional, ou seja, 

refere-se não somente às relações jurídicas que digam respeito à União, 

mas identicamente a todos os vínculos jurídicos, inclusive a outros entes 

federativos. Aplica-se, também, aos três Poderes. Destaca-se que 

referido entendimento foi reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, 

conforme se observa do aresto abaixo colacionado: “(...) Este Tribunal 

Superior possui entendimento pacífico no sentido de que os servidores 
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públicos estaduais do Poder Executivo também possuem direito às 

diferenças remuneratórias decorrentes da má conversão de seus 

vencimentos de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), dado 

que deve ser observada a sistemática estabelecida na Lei nº 8.880/94, a 

qual determina a necessidade de se considerar a data do efetivo 

pagamento na realização dos cálculos...”. (AgRg no REsp 967.422/AM, 

Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 04/12/2012). (destaquei). Importante 

ressaltar, todavia, que o direito ao acréscimo percentual de 11,98%, ou do 

índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor 

público, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, 

não caracteriza um aumento na remuneração, mas sim o reconhecimento 

da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da 

moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento 

anterior ao do término do mês trabalhado. Sobre o tema, o Supremo 

Tribunal Federal reconheceu que o referido percentual, acarretado pela 

equivocada conversão, deve ser incorporado à remuneração dos aludidos 

servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de 

aumentos remuneratórios supervenientes. Nesse sentido, pontuou que o 

término da incorporação, ou do índice obtido em cada caso específico, 

deve acontecer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

reestruturação remuneratória. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, em 

sessão plenária realizada em 26/09/2013, por unanimidade, deu 

provimento parcial ao Recurso Extraordinário (RE) 561836, com 

repercussão geral reconhecida, determinando a conversão dos 

vencimentos de uma servidora do Executivo, de cruzeiros reais para a 

Unidade Real de Valor (URV), com base na Lei federal nº 8.880/1994. No 

precedente, observa-se que não há imposição do índice de 11,98%, 

porcentagem incidente, em regra, para os servidores que recebiam no dia 

20 (vinte) de cada mês, mas sim a ressalva de que o índice deve observar 

o caso concreto, deixando de ser aplicado a partir do momento em que 

houver reestruturação da remuneração da carreira dos servidores 

eventualmente prejudicados, in verbis: “EMENTA: 1) Direito monetário. 

Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua 

incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a 

matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (STF RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (destaquei). Nesse cenário, há 

que se considerar que a Lei nº 704 de 20/12/2001 foi confeccionada com 

o nítido propósito de recomposição salarial, de modo que não pode se 

olvidar que houve reestruturação das carreiras dos servidores públicos 

do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT por lei superveniente ao fato 

narrado nestes autos. Neste ponto, ressalta-se o entendimento do Tribunal 

de Justiça deste Estado no sentido de que o ônus da prova da 

incorporação do índice devido pela Lei que reestruturou a carreira é da 

parte requerida. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO E 

REEXAME NECESSÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE 

COBRANÇA – URV – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE – PROVA DOCUMENTAL – SUFICIÊNCIA – 

PRECEDENTES DESTA CÂMARA CÍVEL - REESTRUTURAÇÃO DA 

CARREIRA – AUSÊNCIA DE PROVA DA INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DEVIDO – PROVA QUE INCUMBE AO RÉU – QUANTUM DEBEATUR - 

DETERMINADA A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO. 

“O juiz tão somente deferirá as provas necessárias à instrução do 

processo, nos termos do artigo 130 do Código de Processo Civil. Assim, 

presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da lide, 

inexiste cerceamento de defesa” (Apelação / Reexame Necessário 

95432/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015). O Município não se 

incumbiu de comprovar o devido pagamento das diferenças devidas com a 

conversão errônea, pelo contrario, trouxe apenas fichas funcionais e 

financeiras, as quais não relacionam o pagamento vindicado nesta 

demanda e, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil, incumbe 

ao réu a comprovação de qualquer fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor. “Nas ações em que se objetiva a percepção 

de diferença salarial decorrente de errônea conversão de Cruzeiros Reais 

em Unidade Real de Valor – URV, a defasagem na remuneração do 

servidor, decorrente do método de conversão utilizado pelo Município, 

deve ser apurada em fase de liquidação de sentença, de modo a evitar o 

pagamento em dobro ou o enriquecimento sem causa”. (AgR 25936/2015, 

Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 17/03/2015, 

publicado no DJE 26/03/2015). (TJMT AgR 121398/2015, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

06/10/2015, Publicado no DJE 15/10/2015) (destaquei). Todavia, com a 

vigência da lei que reestruturou a carreira da parte autora, no caso do 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT em 20/12/2001, passou a fluir, a 

partir de então, o prazo prescricional de cinco anos para se pleitear as 

diferenças, se existentes, decorrentes da equivocada conversão do novo 

padrão de vencimento e da URV. Assim, considerando que o ajuizamento 

da ação ocorreu apenas em 2017, eventuais diferenças salariais 

encontram-se fulminadas pela prescrição. Nesse sentido, é o atual 

entendimento dos Tribunais Pátrios: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS. PRETENSÃO DE 

CONDENAÇÃO DO APELADO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE 

11,98% SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS DO (A) AUTOR (A), 

PERCENTUAL SOLICITADO QUE TEM POR ORIGEM A CONVERSÃO DA 

URV EM REAL. MANTIDA A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. RECURSO AO 

QUAL SE NEGA PROVIMENTO. As diferenças remuneratórias decorrentes 

da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não 

possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no 

tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a 

instituição de um novo regime remuneratório. Precedentes. Assim, tendo 

sido a ação ajuizada mais de cinco anos após a reestruturação da 

carreira dos servidores que serviu de limitador temporal para as 

diferenças remuneratórias cobradas, a manutenção da sentença que 

acolheu a prejudicial de prescrição é medida que se impõe. (TJ-MS; APL 

0827232-53.2014.8.12.0001; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Tadeu 

Barbosa Silva; DJMS 05/05/2016; Pág. 58) (destaquei). PELAÇÕES CÍVEIS 

(PRINCIPAL E ADESIVA). REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. AÇÃO 

ORDINÁRIA. URV. PERDA SALARIAL. LEI DELEGADA Nº 43/2000. 

DECRETO Nº 20.910/1932. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. I. Deve 

ser submetida a reexame necessário a sentença desfavorável à Fazenda 

Pública que impõe a esta uma obrigação que vai perdurar no tempo. II. O 

Decreto nº 20.910/1932 estabelece, em seu artigo 1º, que as dívidas 

passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032628/8/2018 Página 140 de 504



qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos, contados da 

data do ato ou fato do qual se originarem. III. Proposta a ação em prazo 

superior a cinco anos da reestruturação da carreira da Polícia Militar do 

Estado de Minas Gerais, com a criação de novos padrões de vencimento, 

o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. (TJ-MG; APCV 

1.0145.12.052418-9/001; Rel. Des. Peixoto Henriques; Julg. 23/02/2016; 

DJEMG 02/03/2016). (destaquei). A matéria, inclusive, não comporta 

maiores digressões eis que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o 

entendimento de que há a exceção ao estabelecido na Súmula nº 85/STJ 

quando a Administração reestruturar a carreira de seus servidores, 

instituindo novo regime remuneratório, ocasião em que os valores 

diminutos da conversão não mais acompanharão as prestações de trato 

sucessivo e, assim, a efetivação da reestruturação inaugurará o 

transcurso do lapso prescricional da pretensão, uma vez que as 

diferenças de vencimentos decorrentes da conversão da remuneração 

em URV ficam limitadas no tempo, consoante se infere da ementa abaixo 

transcrita: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. CONVERSÃO 

DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. PARCELAS PRETÉRITAS. PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL. PRECEDENTES. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, o 

prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que 

reestrutura a carreira, com a instituição de novo regime jurídico 

remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais. 2. 

In casu, tendo a ação sido ajuizada mais de cinco anos após a entrada em 

vigor da Lei Complementar Estadual 127/2008, que, segundo a Corte de 

origem, teria estabelecido a reestruturação da carreira (fl. 242, e-STJ), 

inexistem parcelas a serem pagas no quinquênio anterior ou posterior ao 

ajuizamento da ação. 3. Agravo Regimental não provido. (STJ AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 10/03/2016, DJe 23/05/2016). (destaquei). Convém explicitar, 

ainda, que não se está cogitando a prescrição do fundo de direito, mas 

apenas reconhecendo o limite temporal incidente diante da implantação de 

nova sistemática de remuneração do servidor estadual. De inteira 

pertinência ao tema versado colaciona-se o seguinte julgado do Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. URV. PERDAS SALARIAIS. 

PRESCRIÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

LEI ESTADUAL 1.060/99. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. 1. Conforme 

jurisprudência desta Corte, embora não seja possível compensação de 

perdas salariais resultantes da conversão em URV com reajustes 

determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do 

pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de 

reestruturação na carreira dos servidores. 2. No caso dos autos, 

decidiu-se sobre o termo final do reajuste com base nas provas dos autos 

e na Lei Estadual 1.060/1999, que estabeleceu novo padrão de 

vencimentos, e, assim, o exame da controvérsia, tal como apresentada no 

especial, esbarra nos óbices das Súmulas 280/STF ("Por ofensa a direito 

local não cabe recurso extraordinário") e 7/STJ ("A pretensão de simples 

reexame de prova não enseja recurso especial"). 3. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 532.326/TO, Rel. Ministro 

SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 

04/03/2015). Logo, a criação de novos padrões monetários inviabiliza a 

incidência das diferenças, uma vez que o próprio sistema remuneratório 

anterior deixa de existir. Assim, a limitação temporal deve ocorrer a partir 

da entrada em vigor da lei municipal acima citada, sendo despiciendo 

averiguar se houve ou não total incorporação do índice devido, pois ainda 

que existissem diferenças estariam aniquiladas pela prescrição. Ante o 

exposto, considerando que houve reestruturação administrativa dos 

cargos e funções públicas do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, 

com instituição de novo sistema remuneratório, através da Lei nº 704 de 

20/12/2001, anterior ao quinquênio legal que antecede a propositura da 

ação, DECLARO a PRESCRIÇÃO das diferenças decorrentes da 

conversão da URV e JULGO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, II, do novo Código de Processo Civil. 

Sem custas. Honorários advocatícios pela parte requerente, estes fixados 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil, observado o disposto no artigo 98 do mesmo códex. 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, 30 de julho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 198746 Nr: 8006-09.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mário Marques de Oliveira Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17553/O, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 198746Vistos.Compulsando os autos, verifico que o feito 

encontra-se em fase de liquidação de sentença com a necessidade de 

nomeação de perícia contábil, a fim de apurar eventual defasagem na 

remuneração dos servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real 

para URV.Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código 

de Processo Civil, que dispõe que o pagamento da perícia de 

responsabilidade de beneficiário de gratuidade da Justiça, quando 

realizada por particular, pode ser feito com recursos da União, do Estado 

e do Distrito Federal, OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, 

juntamente com as cópias desta decisão e dos ofícios supramencionados, 

para que, no prazo 10 (dez) dias, indique algum órgão público conveniado 

para realização da perícia.Registre-se que em muitos processos já foram 

nomeadas empresas particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA 

LTDA/JAIME SIMÃO CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na 

indicação de perito, sendo que referidas empresas apresentaram 

orçamentos que giram em torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do 

processo, valor este que acabará sendo ônus do Estado.Por fim, 

importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 processos 

pendentes de realização da referida perícia.Ainda, se necessário, 

diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o que deverá ser 

certificado.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 24 de agosto de 2018.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 167315 Nr: 3854-49.2016.811.0037

 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: MARILENE DE OLIVEIRA RAMOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, 

GIOVANA BACH - OAB:, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - 

OAB:14235, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSICLER SZADKOSKI - OAB:73250

 Processo nº: 3854-49.2016.811.0037 (Código 167315)

Vistos.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença.

Após, considerando a criação da Central de Arrecadação e Arquivamento 

(CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e 

arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para a cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 24 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 175818 Nr: 8424-78.2016.811.0037

 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
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 PARTE AUTORA: GISLANE APARECIDA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, 

MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - OAB:14235, RENATA 

CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, 

ROSICLER SZADKOSKI - OAB:73250

 Processo nº 8424-78.2016.811.0037 (Código 175818)

 Vistos.

Tendo em vista não houve manifestação da parte autora após o retorno 

dos autos e, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para a cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 24 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 159477 Nr: 8678-85.2015.811.0037

 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: ROSIMEIRE QUEIROZ GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO QUEIROZ GARCIA - 

OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, 

GIOVANA BACH - OAB:, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - 

OAB:14235, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSICLER SZADKOSKI - OAB:73250

 Processo nº 8678-85.2015.811.0037 (Código 159477)

 Vistos.

Considerando a criação da Central de Arrecadação e Arquivamento 

(CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e 

arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para a cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 24 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 69922 Nr: 2230-72.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASAGRANDE & CIA LTDA, MARIA 

GARZELLA, MARCELO GONÇALVES, ROMEU EDEMAR GARZELLA, 

IZAURO CASAGRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAIANA K.M. FOLLMANN - 

OAB:18021-MT

 Processo nº 2230-72.2010.811.0037 (Código 69922)

Vistos.

 Ante a petição retro, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 180 

(centro e oitenta) dias.

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

prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 24 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 18583 Nr: 554-70.2002.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDO NILSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO LUÍS ALMEIDA - 

OAB:7732-B/MT

 Processo nº: 554-70.2002.811.0037 (Código 18583)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença.

Cite-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue 

o pagamento do débito reivindicado devidamente atualizando, sob pena de 

acréscimo de multa no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, e de imediata 

expedição de mandado de avaliação e penhora.

Em caso de não pagamento, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

nos termos do artigo 523, §3°, do Código de Processo Civil, devendo 

intimar o executados imediatamente, na pessoa de seu advogado (artigos 

272 e 273 do Código de Processo Civil), ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 24 de agosto de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 48619 Nr: 3940-35.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA DE MOVEIS 3A LTDA - ME, 

ONORINA ARALDI, LEONORA NOGUEIRA ARALDI, ALEX ANDRÉ ARALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ROSA DE REZENDE 

HOSHIKA - OAB:12102/MT

 Processo nº 3940-35.2007.811.0037 (Código 48619)

Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 72 e determino a suspensão do feito por 90 

(noventa) dias.

Aguarde-se na secretaria.

Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para promover o 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 24 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 118357 Nr: 709-87.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALVES E MARCHETI LTDA, ALAIR 

SILVANA GONÇALVES, Claudio Francisco Marcheti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:MT 3719

 Processo nº 7709-87.2013.811.0037 (Código 118357)

Vistos.

 Defiro o requerimento de fl. 67 e determino a suspensão do feito por 120 

(cento e vinte) dias.
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Aguarde-se na secretaria.

Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para promover o 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 24 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 180554 Nr: 10861-92.2016.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milvo Prevedello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

GISELE SORENSEN - OAB:MT 9240, MARIANA CALVO CARUCCIO - 

OAB:19412/OAB MT, MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO 

EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, SANDRA ROBERTA 

MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7.366/MT, SIMONE MARIA DESSORDI 

- OAB:21210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 10861-92.2016.811.0037 (Código 180554)

Vistos.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 24 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163653 Nr: 2053-98.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CELI PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase 

de liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV..Desse 

modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de Processo 

Civil, que dispõe que o pagamento da perícia de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da Justiça, quando realizada por particular, 

pode ser feito com recursos da União, do Estado e do Distrito Federal, 

OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as cópias 

desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 10 

(dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas 

empresas particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.Por fim, importante ressaltar que esta Vara 

possui cerca de 250 processos pendentes de realização da referida 

perícia.Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via 

telefone, o que deverá ser certificado.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 24 de 

agosto de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163611 Nr: 2012-34.2016.811.0037

 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: ROSANA SOUZA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, 

GIOVANA BACH - OAB:, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - 

OAB:14235, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSICLER SZADKOSKI - OAB:73250

 Processo nº 2012-34.2016.811.0037 (Código 163611)

 Vistos.

Considerando a criação da Central de Arrecadação e Arquivamento 

(CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e 

arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para a cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 24 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122558 Nr: 5097-33.2013.811.0037

 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): Milvo Prevedello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:MAT 1381114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE LUZA - OAB:MT 

14.059, GISELE SORENSEN - OAB:MT 9240, MARIANA CALDAS DALLA 

VECCHIA - OAB:PR 44.112, MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, 

Sandra Montanher Brescovici - OAB:MT 7.366, SIMONE MARIA 

DESSORDI - OAB:21210

 Processo nº 5097-33.2013.811.0037 (Código 122558)

Vistos.

Indefiro o pedido de fl. 64.

 Consigno que o pedido de averbação na matrícula do imóvel penhorado é 

diligência que compete a parte exequente, nos temos do artigo 844 do 

Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 844. Para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao 

exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro 

competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 24 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 75068 Nr: 7386-41.2010.811.0037

 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-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LUIZ BRUNETTA, ASPLAMAT ASS. E 

PLANEJAMENTO, ÉDSON PEREIRA DE AVILA, RIO MANSO ASSESSORIA E 

PLANEJAMENTO LTDA, RONALDO MARTINS DE AMORIM, ATIVA ASS. E 

PLANEJAMENTO, FLÁVIA FONSECA GEAROLA PRETO, ADÃO MARTINS 

ARRUDA, ADÃO MARTINS ARRUDA-ME, SÉRGIO LUIZ BIFF, WEVERTON 

ANCELMO PEREIRA DE SOUSA, ANTÔNIO BIFF, REGINALDO PEREIRA 

BARROS, ZILDA BASILE DA COSTA, FRANCISCO CARLOS CARLINHOS 

NASCIMENTO, CLOVIS FIGUEIREDO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILÓFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136/MT, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O, ZELIA 

MARTINI NOGUEIRA - OAB:MT 7675

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
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COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS N.º 7386-41.2010.811.0037

 ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

PARTE RÉQUERIDA: PEDRO LUIZ BRUNETTA e ASPLAMAT ASS. E 

PLANEJAMENTO e RIO MANSO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA e 

ATIVA ASS. E PLANEJAMENTO e RONALDO MARTINS DE AMORIM e 

ÉDSON PEREIRA DE AVILA e WEVERTON ANCELMO PEREIRA DE SOUSA 

e SÉRGIO LUIZ BIFF e FLÁVIA FONSECA GEAROLA PRETO e ADÃO 

MARTINS ARRUDA-ME e ADÃO MARTINS ARRUDA e ANTÔNIO BIFF e 

REGINALDO PEREIRA BARROS e ZILDA BASILE DA COSTA e CLOVIS 

FIGUEIREDO CARDOSO e FRANCISCO CARLOS CARLINHOS 

NASCIMENTO

NOTIFICANDO(S): Requerido(a): Reginaldo Pereira Barros, Cpf: 

10111034191, Rg: 243.211 SSP GO Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: 

Rua Primavera, S/n, Cidade: Santo Antonio do Leste-MT

Requerido(a): Rio Manso Assessoria e Planejamento Ltda, CNPJ: 

05278781000102, brasileiro(a), Endereço: Rua Primavera S/nº, Bairro: 

Centro, Cidade: Santo Antonio do Leste-MT

FINALIDADE: PROCEDER À NOTIFICAÇÃO dos Requeridos: Reginaldo 

Pereira Barros e Rio Manso Assessoria e Planejamento Ltda 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: Noticiado pela Procuradoria de justiça, a existência 

de irregularidades na prestação de serviços ao Município de Santo 

Antônio do Leste-MT, por meio das empresas, ASPLAMAT – Assessoria e 

Planejamento Mato Grosso Ltda., Rio Manso Assessoria e Planejamento e 

Ativa – Assessoria e Planejamento, sendo dado conhecimento àquela 

Procuradoria, através do envio de cópia da sentença do Processo 

00517.2005.076.23.00-5, proferida pelo juízo do Tribunal Regional do 

Trabalho 23 ª Região, que foi devido às irregularidades ali apontadas 

encaminhou ao Ministério Público Estadual para análise dos contratos 

firmados pelo referido Município.

DECISÃO/DESPACHO: Processo nº: 7386-41.2010.811.0037 (Código 

75068) Vistos. Procedam-se as inserções dos requeridos no registro, 

distribuição e capa dos autos. Ainda, defiro o pedido de fl. 2.160. 

Proceda-se a notificação dos requeridos conforme pleiteado pelo 

Ministério Público. Intimem-se Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 25 de junho de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel 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, Célio Almeida da 

Costa, digitei.

Primavera do Leste - MT, 27 de agosto de 2018.

Lidiane Memoria Campos

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS N.º 7386-41.2010.811.0037

 ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

PARTE RÉQUERIDA: PEDRO LUIZ BRUNETTA e ASPLAMAT ASS. E 

PLANEJAMENTO e RIO MANSO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA e 

ATIVA ASS. E PLANEJAMENTO e RONALDO MARTINS DE AMORIM e 

ÉDSON PEREIRA DE AVILA e WEVERTON ANCELMO PEREIRA DE SOUSA 

e SÉRGIO LUIZ BIFF e FLÁVIA FONSECA GEAROLA PRETO e ADÃO 

MARTINS ARRUDA-ME e ADÃO MARTINS ARRUDA e ANTÔNIO BIFF e 

REGINALDO PEREIRA BARROS e ZILDA BASILE DA COSTA e CLOVIS 

FIGUEIREDO CARDOSO e FRANCISCO CARLOS CARLINHOS 

NASCIMENTO

NOTIFICANDO(S): Requerido(a): Reginaldo Pereira Barros, Cpf: 

10111034191, Rg: 243.211 SSP GO Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: 

Rua Primavera, S/n, Cidade: Santo Antonio do Leste-MT

Requerido(a): Rio Manso Assessoria e Planejamento Ltda, CNPJ: 

05278781000102, brasileiro(a), Endereço: Rua Primavera S/nº, Bairro: 

Centro, Cidade: Santo Antonio do Leste-MT

FINALIDADE: PROCEDER À NOTIFICAÇÃO dos Requeridos: Reginaldo 

Pereira Barros e Rio Manso Assessoria e Planejamento Ltda 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: Noticiado pela Procuradoria de justiça, a existência 

de irregularidades na prestação de serviços ao Município de Santo 

Antônio do Leste-MT, por meio das empresas, ASPLAMAT – Assessoria e 

Planejamento Mato Grosso Ltda., Rio Manso Assessoria e Planejamento e 

Ativa – Assessoria e Planejamento, sendo dado conhecimento àquela 

Procuradoria, através do envio de cópia da sentença do Processo 

00517.2005.076.23.00-5, proferida pelo juízo do Tribunal Regional do 

Trabalho 23 ª Região, que foi devido às irregularidades ali apontadas 

encaminhou ao Ministério Público Estadual para análise dos contratos 

firmados pelo referido Município.

DECISÃO/DESPACHO: Processo nº: 7386-41.2010.811.0037 (Código 

75068) Vistos. Procedam-se as inserções dos requeridos no registro, 

distribuição e capa dos autos. Ainda, defiro o pedido de fl. 2.160. 

Proceda-se a notificação dos requeridos conforme pleiteado pelo 

Ministério Público. Intimem-se Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 25 de junho de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel 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, Célio Almeida da 

Costa, digitei.

Primavera do Leste - MT, 27 de agosto de 2018.

Lidiane Memoria Campos

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010513-35.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI DOS SANTOS RODRIGUES (REQUERENTE)

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE VICENTE OLIVEIRA SANTOS DA PAZ (ADVOGADO(A))

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Digibras Indústria do Brasil SA. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO QUINTA VARA DE 

PRIMAVERA DO LESTE (JUIZADOS: CÍVEL, CRIMINAL, DA FAZENDA 

PÚBLICA E VARA AMBIENTAL) Processo: 8010513-35.2016.8.11.0037 

Nome: VANDERLEI DOS SANTOS RODRIGUES Endereço: Rua TIETE, 95, 

PRIMAVERA II, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 Nome: VIA 

VAREJO S/A Endereço: Rua GOMES DE CARVALHO, 1609, QUARTO 

ANDAR, CENTRO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04547-000 INTIMAÇÃO O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, na 

qualidade de reclamada, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento da condenação, sob pena de execução e multa de 10% nos 

termos do artigo 523, § 1º, do CPC. Documentos vinculados: Petição de 

cumprimento de sentença e planilha atualizada dos débitos. Observação: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Primavera do Leste, 27 de agosto de 2018. NOEMIA KLEIN 

FERNANDES Auxiliar Judiciário RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE-MT, CEP: 78850-000 - TELEFONE: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032628/8/2018 Página 144 de 504



(66) 3500-1100

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005386-70.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA SILVA LEITE (REQUERENTE)

FABIO ADAIR GRANCE MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO FABRAO MARQUES (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Considerando a certidão negativa do 

Sr. Oficial de Justiça (ID14875983), impulsiono o feito para INTIMAR o 

advogado da parte autora, para manifestação, em cinco dias, requerendo 

o que entender de direito. Em caso negativo, a presente missiva será 

devolvida à comarca de origem. Primavera do Leste-MT., 27 de agosto de 

2018. Divanei Pereira da Silva Miranda Gestora Judicial

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010754-09.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTO MANOEL DE SOUSA (EXEQUENTE)

ROGERIO DE BARROS CURADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8010754-09.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: ERNESTO MANOEL DE SOUSA 

EXECUTADO: OI MÓVEL S/A Vistos, Trata-se de cumprimento de sentença 

em que, citada, a parte devedora não pagou nem indicou bens. Defiro o 

pedido de Id 12670695. Procedi à tentativa de penhora on line via 

BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, o que restou 

frustrado em relação ao executado ERNESTO MANOEL DE SOUSA, pois 

não existe saldo positivo. Na oportunidade, consubstanciado nos 

princípios da efetividade e celeridade processuais, procedi, de ofício, 

buscas aos Sistemas INFOJUD e RENAJUD visando à localização de bens 

em nome da parte devedora, conforme extratos que seguem. Assim, abro 

prazo de 30 (trinta) dias para a 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, 27 de agosto de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010257-34.2012.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KEYLA DA SILVA BELIDO (ADVOGADO(A))

DAVID DA SILVA BELIDO (ADVOGADO(A))

EBENEZER SOARES BELIDO (ADVOGADO(A))

MARCELA MACHADO FERREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OPEN SAUDE LTDA (EXECUTADO)

SAUDE SAMARITANO ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010257-34.2012.8.11.0037; Valor causa: 

R$ 24.398,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156). Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MARCELA 

MACHADO FERREIRA Parte Ré: EXECUTADO: OPEN SAUDE LTDA, SAUDE 

SAMARITANO ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, nos 

termos do processo acima indicado, para no prazo de cinco dias informar 

o novo e correto endereço do promovido ou requerer o que de direito no 

prazo de cinco dias sob pena de arquivamento. PRIMAVERA DO LESTE, 

27 de agosto de 2018. Atenciosamente, NOEMIA KLEIN FERNANDES 

Auxiliar Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 - 

TELEFONE: (66) 3500 1100

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010215-43.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI (ADVOGADO(A))

WACHHOLZ & WACHHOLZ LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO FERST VALGOI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8010215-43.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: WACHHOLZ & WACHHOLZ 

LTDA - EPP EXECUTADO: JOAO PAULO FERST VALGOI Vistos, Trata-se 

da ação de execução de título extrajudicial pleiteado por WACHHOLZ & 

WACHHOLZ LTDA - EPP em face de JOAO PAULO FERST VALGOI. 

Considerando que o executado não impugnou a penhora do bem móvel do 

evento n°11956312, qual seja, Motocicleta Honda/CG 150 Fan ESI, ano 

2010/2010, cor Preta, Placa NJT 5176, Chassi 9C2KC1550AR084184, 

Renavam 00213860287, em nome de Adriana Fátima Silva Ferst Valgoi, 

designo à audiência de conciliação para o dia 13 de setembro de 2018, às 

13:30horas, em consonância com o artigo 53, §1º da Lei n°9.099/95. Na 

ocasião, será tentado um acordo sobre o pagamento da dívida, em 

especial a dação em pagamento ou a adjudicação do bem penhorado. 

Deve ser intimada para a audiência também a Sra. Adriana Fátima Silva 

Ferst Valgou, em nome de quem está o bem penhorado. Intimem-se as 

partes para o comparecimento à audiência de conciliação, momento este 

que será analisado as pretensões do exequente para a satisfação do 

débito. Primavera do Leste/MT, 27 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000684-52.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ANTONIO DOS SANTOS (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 DESPACHO Processo: 

1000684-52.2016.8.11.0037. REQUERENTE: PEDRO ANTONIO DOS 

SANTOS REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. Trata-se de processo que se encontrava 

suspenso, no entanto, CONSIGNO QUE A SUSPENSÃO NÃO É MAIS 

NECESSÁRIA, DEVENDO O PROCESSO RETOMAR SEU CURSO NORMAL, 

diante do julgamento do Recurso Especial nº 1.657.156 - RJ em 

25.04.2018, pela Primeira Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, 

que lhe negou provimento, bem como estabeleceu requisitos cumulativos 

para a concessão de medicamentos não constantes dos atos normativos 

dos SUS, modulando-o para que sejam exigidos aos processos que forem 

distribuídos a partir da conclusão daquele julgamento. Intime-se a parte 

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

que entender de direito. Primavera do Leste-MT, 27 de agosto de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010847-69.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO JOSE PEREIRA DE SENNA (EXEQUENTE)

RAUL ANTUNES MACEDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA PORTO PEREIRA (ADVOGADO(A))

ZANETTI & GROTH ZANETTI LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Considerando a petição e comprovantes acostados no Id. 

12342940, 12342962, 12342981, 12343011, 12343030 e 13825294, 

manifeste-se a parte exequente, no prazo de 10 dias, informando se 

houve a integral quitação do parcelamento na forma do art. 916, CPC/2015. 
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Desde logo, fica a exequente ciente de que eventual inércia será 

interpretada como quitação, autorizando a extinção do processo em razão 

do pagamento. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 27 de agosto 

de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010674-79.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA QUEIROZ GARCIA LEITE NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA (REQUERENTE)

FELIPE GARCIA NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA, CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE 

Processo: 8010674-79.2015.8.11.0037 Nome: JOSE ANTONIO DE CASTRO 

LEITE NOGUEIRA Endereço: Rua SANTA CATARINA, 437, PRIMAVERA II, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 Nome: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Endereço: Rua PIRACICABA, 808, COMERCIO, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO 

Considerando a sentença que determinou o levantamento do valor de 

R$350,00 (...), à parte reclamante, INTIMO o advogado da parte reclamante 

a fornecer os dados bancários, para esse fim, no prazo de cinco dias. 

Observação: O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema 

do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Primavera do Leste, 25 de junho de 2018. RUA BENJAMIN 

CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE-MT, CEP: 

78850-000 - TELEFONE: (66) 3500-1100

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010260-47.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NERILANIA MARIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8010260-47.2016.8.11.0037. REQUERENTE: NERILANIA MARIANO DA 

SILVA REQUERIDO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos, 

O AR retornou com a anotação "AUSENTE". Diante disso, redesigne-se a 

audiência de conciliação e intime-se a reclamante por oficial de Justiça ou 

por TELEFONE, se houver sua indicação nos autos. Intimem-se. 

PRIMAVERA DO LESTE, 27 de agosto de 2018. Eviner Valério JUiz de 

direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005912-37.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DALVA SMANIOTTO (REQUERENTE)

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1005912-37.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ANA DALVA SMANIOTTO, 

MARCOS ANTONIO CARVALHO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos, Trata-se da ação de inexistência de débito c/c indenização por 

danos morais c/c pedido de tutela de urgência pleiteado por Ana Dalva 

Smaniotto, Marcos Antonio Carvalho em face de Banco do Brasil S/A, 

pelos fatos e fundamentos narrados na exordial. Cite-se e intime-se para a 

audiência de conciliação designada para o dia 16/10/2018, às 15h20min 

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 os requerentes foram 

surpreendidos pelo débito e consequentemente a inclusão aos órgãos de 

restrição ao crédito, no valor de R$14.628,02(quatorze mil, seiscentos e 

vinte e oito reais e dois centavos), com vencimento em 08/08/2014, 

vinculado ao contrato n°3290007464. Os requerentes afirmam que 

possuem vínculo com a requerida, contudo, desconhecem o débito 

supracitado. No entanto, apontam que entraram em contato com a 

requerida para solicitar o suposto contrato e não obtiveram êxito. Por fim, 

as requeridas pretendem, através da antecipação de tutela de urgência, a 

exclusão imediata de seus nomes perante os órgãos de restrição ao 

crédito, até o deslinde final desta ação. É o relato. Decido. A presente 

ação está compreendida pelos seguintes documentos: Extrato do SERASA 

(id. n°14942084), requerimento de informações e providencias e senha de 

atendimento (id. n°14942107) e demais documentos indispensáveis a 

propositura desta ação. De início, consigno que os requerentes receberam 

notificação do débito no valor de R$ 14.628,02(...), com vencimento em 

08/08/2014, vinculado ao contrato n°3290007464. Também, a carta de 

notificação assevera que caso não efetuem o pagamento no prazo de 

10(dez) dias, após o recebimento da carta, serão incluídos nos órgãos de 

restrição ao crédito. Nesse sentido, considerando que a carta foi emitida 

na data de 12 de julho e 2018 e recebida pelos requerentes na data de 

07/08/2018, presumem-se que houve a inclusão nos órgãos de restrição 

ao crédito. Assim, o dano potencial decorre da restrição ao crédito, 

comprometendo a atividade comercial e o consumo em geral, financiado 

por operações pautadas no crédito. Além disso, segundo o entendimento 

jurisprudencial dominante, a discussão da dívida impede a inclusão no rol 

dos inadimplentes, já que não existe ainda a certeza necessária para o 

ato. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento 

de que a discussão judicial do débito impede a inclusão do nome do 

suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, conforme se 

verifica nos seguintes acórdãos, assim ementado: PROCESSO CIVIL - 

CAUTELAR - SPC SERASA. I - Não há como assentir seja registrado nome 

de devedor inadimplente no SERASA ou no SPC, a respeito de débitos que 

estão sendo discutidos em ação judicial - Precedente do STJ. II - Recurso 

conhecido e provido (Resp 228. 790/SP, DJU de 23.10.2000, Relator 

Ministro Waldemar Zveiter). AÇÃO CAUTELAR. DÍVIDA EM JUÍZO. 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASA. SPC. INSCRIÇÃO. 

INADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO TRIBUNAL RECURSO ACOLHIDO. Nos 

termos da jurisprudência desta Corte, estando a dívida em juízo, 

inadequada em princípio a inscrição do devedor nos órgãos controladores 

de crédito. (REsp 263.546/SC, DJU de 16.10.2000, Relator Ministro Sálvio 

de Figueiredo Teixeira). Sendo assim, neste momento deve ser prestigiado 

o princípio da boa fé em favor dos requeridos, considerando ainda pronta 

a atuação na defesa de seus supostos direitos, sem contar que a 

exclusão liminar não traz prejuízo objetivo à requerida. 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 tutela de urgência nos termos a seguir: A) 

Determino que exclua imediatamente o nome dos requerentes Ana Dalva 

Smaniotto e Marcos Antônio Carvalho, vinculado ao contrato 

n°3290007464, no valor de R$14.628,02(...) dos órgãos de cadastro e 

inadimplentes(SERASA) devendo a providencia ser cumprida pela 

secretaria da 5ª Vara através do Sistema SerasaJud. B) Caso não tenham 

registrado os autores nos órgãos de restrição ao crédito em relação ao 

contrato discutido nestes autos, determino que a requerida abstenha de 

efetuar as restrições, sob pena de multa única que fixo em 

R$5.000,00(cinco mil reais). Serve a presente de carta/mandado de 

citação e intimação. Primavera do Leste-MT, 27 de agosto de 2.018. Eviner 

Valério Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005335-59.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. MARIO SONAGLIO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1005335-59.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ALEXANDRE DE SOUZA 

SANTOS REQUERIDO: D. MARIO SONAGLIO - ME Vistos, Trata-se da ação 

declaratória de inexistência de débito c/c cancelamento de protesto e 

indenização por danos morais c/c pedido de antecipação de tutela de 

urgência pleiteado por Alexandre de Sousa Santos em face de Sonaglio 

Automóveis e Financiamentos, pelos fatos e fundamentos narrados na 

exordial. Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação designada 

para o dia 21/01/2019, às 13h00min 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 o requerente efetuou a compra de um veículo marca/modelo Voyage 

1.0, ano 2010/2010, cor prata, placa HNE3840, Renavam 00204647010, 

pelo valor de R$24.000,00(vinte e quatro mil reais), sendo financiado, 

através da agencia financiadora BV Financeira, o valor de 

R$18.000,00(dezoito mil reais) e o valor de R$6.000,00(seis mil reais) 

parcelado em três vezes no boleto bancário. O primeiro boleto ficou 

estipulado no valor de R$5.000,00(cinco mil reais) com vencimento em 

23/06/2018, o segundo boleto no valor de R$500,00(quinhentos reais) com 

vencimento em 10/07/2018 e o terceiro boleto no valor de 

R$500,00(quinhentos reais) com vencimento em 10/08/2018. Afirma que 

efetuou o pagamento integral das três parcelas na data de 22/06/2018, 

totalizando a importância de R$6.000,00(...). Todavia, o autor afirma que 

no dia 19/07/2018, recebeu notificação de protesto do Cartório do 2º 

Ofício da Comarca de Primavera do Leste/MT, em relação ao suposto 

inadimplemento do título emitido pela requerida no dia 12/06/2018, com 

vencimento em 10/07/2018, no valor de R$500,00(quinhentos reais). Por 

fim, o autor requer, como medida de antecipação de tutela de urgência, a 

imediata exclusão dos efeitos do protesto, até o deslinde final desta ação. 

É o relato. Decido. A presente ação esta compreendida pelos seguintes 

documentos: Recibo de Compra e Venda, Documento do Veículo (id. 

n°14474716), Boleto e comprovante de pagamento (id. n°14474811), 

Certidão de Protesto (id. n°14474340, id. n°14476001) e demais 

documentos indispensáveis a propositura desta ação. De início, consigno 

que o valor do veículo equivale à importância de R$24.000,00(...), sendo 

que o valor de R$18.000,00(...) será financiado pela agencia de crédito BV 

Financeira e o valor de R$6.000,00(...) dividido em três vezes, sendo a 

primeira parcela no valor de R$ 5.000,00(...), com vencimento em 

10/06/2018, o valor de R$500,00(...) com vencimento em 10/07/2018 e o 

valor de R$500,00(...) com vencimento em 10/08/2018. Também, verifico 

que o autor adimpliu as três faturas antecipadamente na data de 

22/06/2018, totalizando a importância de R$6.000,00(...). Dessa forma, é 

supostamente inquestionável a irregularidade do protesto realizado, que 

culmina no abalo de crédito perante outras fornecedoras de mercadorias. 

O dano potencial decorre da restrição ao crédito, comprometendo a 

atividade comercial e o consumo em geral, financiado por operações 

pautadas no crédito. O E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do 

Sul também se manifestou em casos semelhantes, in verbis: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DOS 

EFEITOS DO PROTESTO. PAGAMENTO. VEROSSIMILHANÇA. Os 

documentos juntados pela agravante na inicial da ação demonstram, em 

princípio, o pagamento da dívida objeto do protesto. Assim, a prova dos 

autos é suficiente, por ora, para o convencimento da verossimilhança das 

alegações da agravante, devendo ser deferida em parte a antecipação de 

tutela, no sentido de suspender os efeitos do protesto. Atendimento dos 

requisitos do art. 273, caput, do CPC. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO, 

EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70057720104, 

Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Julgado em 03/12/2013)” (sem grifo no original). A 

duplicata mercantil, título de natureza causal, é protestável por indicação 

do suposto credor, mas, para tanto, era imprescindível a existência de 

obrigação inadimplida conforme o artigo 13, da Lei n°5474/68. Nesse caso, 

a requerida deverá provar no decorrer da esteira processual a causa 

subjacente da efetivação do protesto do título executivo, haja vista que o 

autor comprovou o pagamento de todos os títulos antecipadamente. 

Contudo, deve-se ponderar que dentre os três títulos elencados na 

petição inicial, o autor demonstra que apenas a segunda duplicata foi 

protestada, sendo que, quanto às demais, não há informação de que 

tenha sido protestado, de modo que se faz necessária providência deste 

juízo para evitar o protesto dos demais títulos. Assim, o deferimento da 

tutela é medida que se impõe. 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 tutela de urgência nos termos à seguir: A) DETERMINO 

que seja oficiada ao 2° Ofício Notarial e Registral de Primavera do Leste 

(Cartório do 2° Ofício), para que o Oficial da Serventia proceda à 

suspensão dos efeitos do protesto do Título 128554, no valor de 

R$500,00(...), protocolo 25/6793, emitido na data de 12/06/2018, com 

vencimento em 10/07/2018 e apresentado na data de 18/07/2018, devendo 

a Serventia abster-se de fornecer certidão positiva relacionando ou 

informando o protesto já efetivado do título. B) Determino que a requerida 

abstenha de efetuar novos protestos referente as duplicatas no valor de 

R$5.000,00(...), com vencimento em 10/06/2018 e a duplicata no valor de 

R$500,00(...), com vencimento em 10/08/2018, sob pena de multa única 

que fixo em R$5.000,00(cinco mil reais). Serve a presente decisão de 

carta de citação/mandado/ofício, inclusive para fins de suspensão do 

efeito do protesto. Primavera do Leste-MT, 27 de agosto de 2.018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002095-62.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO JULIO ANTONOWISKI POSONSKI (REQUERENTE)

ROGERIO DE BARROS CURADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

DALLA NORA TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002095-62.2018.8.11.0037. REQUERENTE: DANILO JULIO ANTONOWISKI 

POSONSKI REQUERIDO: DALLA NORA TRANSPORTES LTDA - ME, 

BANCO DO BRASIL SA Vistos, HOMOLOGO, para que produzam os seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre Danilo Julio 

Antonowiski Posonski e Banco do Brasil S.A, noticiado nos autos(id. 

n°14964304). Em consequência, julgo extinto o presente processo em 

relação à requerida Banco do Brasil S.A, em conformidade com o art. 487, 

III, alínea “b”, do CPC/2015. Designe-se nova audiência de conciliação. 

Após, cite-se e intime-se a requerida Dalla Nora Transportes LTDA – ME 

para comparecimento à audiência de conciliação, dando ênfase ao 

endereço indicado nos autos (id. n°14561100, id. n°14561103). 

Proceda-se com o encerramento dos autos no Sistema PJE em relação à 

requerida Banco do Brasil S.A. Primavera do Leste – MT, 27 de agosto de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003436-60.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WENDELL OLIVEIRA CASTRO (EXEQUENTE)

WENDELL OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ANTONIO FERNANDO BARISON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos, etc. Dispensado o relatório (art. 38, caput, da lei nº 9.099/95). 

Cuidam os autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela 

parte acima identificada. Em petição formulada no Id. 14692558 a parte 

exequente informou que compôs extrajudicialmente com o executado, 

requerendo a desistência da ação. É o sucinto relato. Decido. 

Compulsando detidamente os autos, verifico que a ação ainda não fora 

angularizada. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência da ação, e 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, VIII do CPC. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, 

caput, da Lei nº 9.099/95). Com o trânsito em julgado, promovam-se as 

baixas devidas e arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Primavera do Leste/MT, 27 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001850-51.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

WELYTON FERNANDO RUFINO GORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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: 

1001850-51.2018.8.11.0037 Reclamante: WELYTON FERNANDO RUFINO 

GORGES 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 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: 1000480-37.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

MIRIO EMANOEL LOPES AMBROSIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1000480-37.2018.8.11.0037 Reclamante: MIRIO EMANOEL LOPES 

AMBROSIO Reclamada: SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE 

HIGIENE PESSOAL LTDA SENTENÇA Vistos, Da análise dos autos, 

verifica-se que a parte reclamante, não compareceu à audiência realizada, 

apesar de intimada, ficando evidenciando 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: 1000748-91.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

GUILHERME FABIANO VENDRUSCOLO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

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: 

1000748-91.2018.8.11.0037 Reclamante: GUILHERME FABIANO 

VENDRUSCOLO Reclamada: VIVO S.A SENTENÇA Vistos, Da análise dos 

autos, verifica-se que a parte reclamante, não compareceu à audiência 

realizada, apesar de intimada, ficando evidenciando 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
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004743-49.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

JOSIANE BATISTA RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

TELEFONICA DATA 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: 

1004743-49.2017.8.11.0037 Reclamante: JOSIANE BATISTA RIBEIRO 

Reclamada: VIVO 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

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 4347 Nr: 89-08.1995.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FRAGA FILHO - 

OAB:6818/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado do acusado para devolver os no prazo de 03 (três) dias.

Primavera do Leste-MT, 26 de agosto de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 199867 Nr: 8443-50.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ INACIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUAN DE MORAES 

WIECZOREK - OAB:21694/O, SUZYE MARIA JOSÉ CONCEIÇÃO 

MARTINS - OAB:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado do acusado para devolver os autos no cartório no prazo de 24 

(vinte e quatro horas), sob pena de busca e apreensão e demais 

providências, porque o prazo da carga já se esvaiu.

Primavera do Leste-MT, 26 de agosto de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 113090 Nr: 3532-68.2012.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LESSAINE LOUISE DOS SANTOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLE SAGGIN PACHECO - 

OAB:14129 -A MT, LEOPOLDO QUEIROZ PAIM - OAB:12413

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado do acusado para devolver os no prazo de 03 (três) dias.

Primavera do Leste-MT, 26 de agosto de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 210428 Nr: 4292-07.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARINE DA SILVA BUCK, RAUL LOPES 

NASCIMENTO, JOSIMAR DA SILVA, ADERSON FRANÇA SOUZA, 

FRANCISCO GERSON CARDOSO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado do acusado para devolver os autos no cartório no prazo de 24 

(vinte e quatro horas), sob pena de busca e apreensão, por tratar-se da 

2ª intimação, decorrido o prazo encaminhe à distribuição como incidente e 

imediato conclusão.

Primavera do Leste-MT, 26 de agosto de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 160514 Nr: 622-29.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 
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advogado do acusado para devolver os no prazo de 03 (três) dias.

Primavera do Leste-MT, 26 de agosto de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 172976 Nr: 6792-17.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO DALLOCA DE 

PAULA - OAB:MT 20075/O

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado do acusado para devolver os no prazo de 03 (três) dias.

Primavera do Leste-MT, 26 de agosto de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 201102 Nr: 8937-12.2017.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN JEFERSON CORREA DORTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO DALLOCA DE 

PAULA - OAB:MT 20075/O

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado do acusado para devolver os no prazo de 03 (três) dias.

Primavera do Leste-MT, 26 de agosto de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 157614 Nr: 7917-54.2015.811.0037

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE POLICIA CIVIL DE 

PRIMAVERA DO LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO VIANA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT 7662

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado do acusado para devolver os no prazo de 03 (três) dias.

Primavera do Leste-MT, 26 de agosto de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 203940 Nr: 1256-54.2018.811.0037

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 7458-A

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado do acusado para devolver os no prazo de 03 (três) dias.

Primavera do Leste-MT, 26 de agosto de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 135352 Nr: 7057-87.2014.811.0037

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DMDPCDPDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:7662

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado do acusado para devolver os no prazo de 03 (três) dias.

Primavera do Leste-MT, 26 de agosto de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 159714 Nr: 282-85.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELITA PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado do acusado para devolver os no prazo de 03 (três) dias.

Primavera do Leste-MT, 26 de agosto de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 185542 Nr: 1779-03.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, CARLOS LAETE PEREIRA 

DA SILVA - OAB:16915/MT, ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - 

OAB:MT 13905-B, ZELIA MARTINI NOGUEIRA - OAB:MT 7675

 Autos Código 185542

Defiro o pedido do Presidente da OAB supra requerido, motivo pelo qual 

redesigno a audiência aprazada à fl. 52 para o dia 14/02/2019, às 13:00 

horas.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado
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 Cod. Proc.: 173204 Nr: 6916-97.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Stéfano Mazzutti - 

OAB:OAB/MT 16.003, Manoel Mazzutti Neto - OAB:OAB-MT 16.647

 Autos Código 173204

1. Defiro o pedido do Presidente da OAB retro requerido, motivo pelo qual 

redesigno a audiência aprazada à fl. 62 para o dia 14/02/2019, às 16:30 

horas.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 172574 Nr: 6588-70.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B

 Autos Código 172574

1. Defiro o pedido do Presidente da OAB retro requerido, motivo pelo qual 

redesigno a audiência aprazada à fl. 103 para o dia 14/02/2019, às 15:00 

horas.

2. Sem prejuízo, manifestem-se as partes sobre as certidões de fls. 115 e 

117.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004817-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

THAIS ALVES PIMENTEL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

 

Autos n. 1004817-60.2018.8.11.0040 Vistos etc. Compulsando os autos 

verifico que a parte autora não instruiu corretamente a inicial, eis que não 

comprovou a realização de requerimento administrativo, bem como a 

negativa da parte demandada. Sendo assim, INTIME-SE a parte requerente 

para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos 

cópia integral do procedimento administrativo, sob pena de seu 

indeferimento, em consonância com o disposto no art. 321, parágrafo 

único, do CPC. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT, 21 de Agosto de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000061-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDO SANTOS MOURA (REQUERIDO)

 

1000061-08.2018.8.11.0040 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, 27 de agosto de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 187668 Nr: 2726-14.2018.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAFRA LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:33.237/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 203, § 4° do Novo Código de Processo Civil, 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço n° 

01/2017, desta Vara, encaminho estes autos para as seguintes 

providências:

1. Extraia-se cópia e remeta à central de mandados servindo a cópia como 

mandado;

2. Cumprido integralmente, devolva-se;

3. Informado endereço em outra comarca, remeta-se àquela;

 4. Em se tratando de processo com custas, proceda a parte interessada 

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 citada/intimada, 

ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 29843 Nr: 4230-12.2005.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONSANTO DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR OSSOCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY RIBEIRO - OAB:12010-G/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FONSECA VILLELA 

- OAB:9973

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito NO PRAZO DE 10 DIAS, TENDO EM VISTA A 

PENHORA ON LINE NEGATIVA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 105949 Nr: 9037-94.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 
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cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito NO PRAZO DE 10 DIAS, TENDO EM VISTA A 

PENHORA ON LINE NEGATIVA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 145144 Nr: 1496-05.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LATINA AGRO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

FERTILIZANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPAMPA COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA, 

CLAITON PLÁ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DALLA TORRE 

RODRIGUES DA SILVA - OAB:55571, PEDRO GUILHERME KRELING 

VANZELLA - OAB:36525/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12901, VINICIUS BIGNARDI - 

OAB:12901/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 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito NO PRAZO DE 10 DIAS, TENDO EM VISTA A 

PENHORA ON LINE NEGATIVA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 169501 Nr: 3067-74.2017.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEDINEI JOSE OTTONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEY DA NASCIMENTO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELA BRESSAN MANZ - 

OAB:16895-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE CEOLIN 

- OAB:9602

 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:

 (XXX) INTIMAR a parte Exequente da penhora realizada nos autos via 

bancen-jud, com bloqueio PARCIAL no valor de R$ 71,04.

(XXX) INTIMAR a parte Executada, parano prazo de 05 (cinco) dias, em 

consonância com o disposto no §3º, do artigo 854, do Código de Processo 

Civil, manifestar-se acerca a penhora realizada nos autos via bancen-jud, 

com bloqueio parcial no valor de R$ 71,04 .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 83000 Nr: 1954-95.2011.811.0040

 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): ANGELITA STIEVEN PINHO, JOSÉ MARTINS 

PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE CASTILHO - 

OAB:13.843-A, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22819, GUSTAVO 

AMATO PISSINI - OAB:12473-A, GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELLI - OAB:, SANDRO PISSINI ESPINDOLA - OAB:198040/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT, ROBSOM HUILSOM BROCH 

COLLI - OAB:14.802-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, 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 96745 Nr: 8719-48.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON SOARES ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, EVANDRO CÉSAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, NATALIA 

HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, SIVONEI NARCISA 

SANTIN - OAB:8266-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de:

 (XXX) INTIMAR a parte Exequente da penhora realizada nos autos via 

bancen-jud, com bloqueio PARCIAL no valor de R$ 1.327,79, requerendo o 

que de direito no prazo de 10 dias;

(XXX) INTIMAR a parte Executada, parano prazo de 05 (cinco) dias, em 

consonância com o disposto no §3º, do artigo 854, do Código de Processo 

Civil, manifestar-se acerca a penhora realizada nos autos via bancen-jud, 

com bloqueio parcial no valor de R$ 1.327,79.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 47966 Nr: 4890-98.2008.811.0040

 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): CESAR TRETER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico, LUCIANA DECESARO GALEAZZI - 

OAB:Defens. Pública

 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 

acerca da penhora on line no valor de R$ 0,84.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 37465 Nr: 374-69.2007.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO PAULO CELLA - Espólio, LEDAIR SALETE 

CELLA, MATEUS EDUARDO CELLA (Espólio), GISELE PAULA CELLA 

BAVARESCO, TIAGO LUCIANO CELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:12473-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR 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 
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ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 195235 Nr: 6948-25.2018.811.0040

 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: IVANOR LUIZ PIRAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGCO DO BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - OAB:12.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO ALVES LÉLIS NETO - 

OAB:29.684-SP, Patrícia Altieri Menezes - OAB:

 REPLUCAR PARA A PERTE REQUERIDA: Autos n. 

6948-25.2018.8.11.0040 – Código: 195235.

 Vistos etc.

 Em observância ao disposto no §3º, art. 3º, do Código de Processo Civil, 

visando a composição amigável entre as partes, DETERMINO o 

encaminhamento dos autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca para realização de audiência de conciliação, a qual 

DESIGNO para o dia 22 de Outubro de 2018, às 16h30min.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 24 de Agosto de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 3228 Nr: 294-91.1996.811.0040

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAPENE FERTILIZANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA ERGANG DA SILVA - 

OAB:11047/O, DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:19.645-A/MS, JOSE LUIZ CARBALLO 

MENEZES - OAB:273580, KARES REGES SIERRA - OAB:, WALDEMAR 

DECCACHE - OAB:140500-A

 REPUBLICAR PARA ADVOGADOS DO REQUERENTE: Autos n. 

294-91.1996.811.0040 – Código: 3228.

 Vistos etc.

 Ante o petitório de fl. 1.131, e visando a composição amigável, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 04 de Outubro de 2018, às 14h30min.

Não obstante, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, 

cumprindo-se as determinações exaradas na sentença de fls. 859-875.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 23 de Agosto de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 146546 Nr: 2247-89.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO DORNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTILIZANTES FARDIN LTDA, ALESSANDRA 

CRUZATO FARDIN, DENIS GEISSON DE SOUZA FARDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699/MT, ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - OAB:4877-A /MT, JOÃO 

PAULO AVANCINI CARNELOS - OAB:10.924/MT, JORGE AUGUSTO 

BUZETTI SILVESTRE - OAB:13977-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte 

Exequente da penhora realizada nos autos via bancen-jud, com bloqueio 

PARCIAL no valor de R$ 87,92, requerendo o que de direito no prazo de 

10 dias;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 80239 Nr: 5583-14.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR ANTONIO CARLOT, LILIANE CARLOT, 

VILMAR DAPPER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, ANA PAULA ALVES MOREIRA DA SILVA - OAB:SP 

258.420, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:261030/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIRENE CANDIDO LONDERO 

- OAB:51292, LUCAS CANDIDO MAYER - OAB:85183/RS, Rafaela 

Krainovic Rizzardi - OAB:MT0016859O

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 92490 Nr: 4071-25.2012.811.0040

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TR PREDICOM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA - EPP - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERCEIROS INTERESSADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6218MT, MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15.401/MT, 

MOGLY ADAS COSTA - OAB:18.094 OAB/MT, ROBSON REZENDE DOS 

SANTOS - OAB:16428, VERONICA L CAMPOS CONCEIÇÃO - 

OAB:7.950-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, ANA PAULA SCHEVINSKI DALBEN - OAB:13272, CARLA 

ANDREA CALEGARO - OAB:17769 B, CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8244-B/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741, JORGE 

AURÉLIO ZAMAR TAQUES - OAB:4700, JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - 

OAB:4659, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825, RODRIGO 

ANNONI PAZETO - OAB:7.324

 Autos n. 4071-25.2012.811.0040 – Código Apolo: 92490.

 Vistos etc.

 Ante as manifestações de fls. 1.742/1.748 e 1.791/1.795, bem como 

parecer do Parquet de fls. 1.796/1.797, INTIME-SE o antigo Administrador 

Judicial, Sr. Silas do Nascimento Filho, para se manifestar nos autos, 

assinalando o prazo de 15 (quinze) dias.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 24 de Agosto de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 168503 Nr: 2459-76.2017.811.0040

 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
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 PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA DOS SANTOS, ADMINISTRADOR 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREDICON CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/MT, SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6218MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, 

fazendo-o, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inc. I, 

do NCPC, determinando a retificação do quadro geral de credores da 

requerida para que passe a constar o crédito da parte autora no valor de 

R$ 9.000,00 (nove mil reais).Condeno a parte requerida nas custas e 

despesas processuais, deixando, contudo, de condenar em honorários de 

sucumbência, eis que não houve impugnação ao pedido, pela 

recuperanda, a contrario sensu do entendimento estabelecido no REsp. 

nº. 1197177/RJ, 3ª T. Rel. Min. Nancy Andrighi, J. 03/09/2013, DJE 

12/09/2013.Considerando o encerramento da recuperação judicial, 

intime-se a recuperanda a, SALVO SE O EVENTUAL RECURSO RECEBER 

EFEITO SUSPENSIVO, e na forma do art. 18, § único; c/c 19; e 22, inc. I, 

alínea “f”, ambos da lei 11.101/05, RETIFICAR O QUADRO GERAL DE 

CREDORES, providenciando o cumprimento desta decisão, observando-se 

os termos do PRJ aprovado.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 174806 Nr: 6057-38.2017.811.0040

 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: AIRTON DE SOUZA BRAGA, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386, PAULO JOSE BORGES DA SILVA - OAB:3306-AC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5.222

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor, EXTINGUINDO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, determinando a retificação do quadro geral 

de credores da requerida para que passe a constar como crédito do autor 

o valor a ser apurado pelo contador judicial, na forma indicada neste 

comando judicial, o qual deverá ser atualizado até a data do pedido de 

recuperação judicial, nos termos do artigo 9º, II, da Lei 11.101/2005, 

devendo ser observados a partir de então os termos estabelecidos no 

plano de recuperação judicial, excluindo-se qualquer valor a título 

honorários advocatícios e multa.CONDENO a parte requerida nas custas e 

despesas processuais, deixando, contudo, de condenar em honorários de 

sucumbência, nos termos do artigo 5º, II, da Lei 11.101/2005.TRANSITADA 

EM JULGADO, encaminhem-se os autos à Contadoria para atualização nos 

moldes da sentença, manifestando-se as partes, no prazo de dez dias, 

sob pena de preclusão.Após, INTIME-SE a Administradora Judicial a, 

transitada em julgada a decisão, e na forma do art. 18, § único; c/c 19; e 

22, inc. I, alínea “f”, ambos da lei 11.101/05, consolidar o quadro geral de 

credores, providenciando a publicação de novo edital de inclusão do 

crédito reconhecido nesta decisão.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.Às providências.Sorriso/MT, 23 de Agosto de 2018.Paula 

Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003451-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA THOMAZI GARCIA (ADVOGADO(A))

ADRIANA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

LINDOMAR FRANCISCO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

CONSIDERANDO QUE HOUVE UM ERRO DE DIGITAÇÃO NA INTIMAÇÃO 

ID14678521, IMPULSIONO OS AUTOS NOVAMENTE, INTIMANDO A PARTE 

AUTORA PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

23/10/2018 ÀS 08H, NO CEJUSC DESTA COMARCA. Olga Mazzei Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003117-20.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HEMELLY BURATTO (ADVOGADO(A))

FRANCISCO DE ASSIS SOUSA (REQUERIDO)

 

Em cumprimento ao disposto no item 2.7. do Provimento n. 67/2008 -CGJ 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1004371-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI (ADVOGADO(A))

JAQUELINE CABRAL ANDRADE (ADVOGADO(A))

SIMARA PRISCILA FORSTER FRITSCH (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACSON CELIO LUIZ (RÉU)

 

CERTIFICO e dou fé que designo audiência de conciliação para a data de 

11/09/2018, às 16h30min, mesma data e horário da audiência de 

conciliação designada nos autos associados (1003675-55), que possui o 

mesmo objeto e causa de pedir da presente ação. Desta forma, procedo a 

intimação da parte autora através de sua advogada, para comparecer na 

data e horário ora designado. Sorriso, 27 de agosto de 2018. Michelle 

Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1004371-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI (ADVOGADO(A))

JAQUELINE CABRAL ANDRADE (ADVOGADO(A))

SIMARA PRISCILA FORSTER FRITSCH (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACSON CELIO LUIZ (RÉU)

 

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, 27 de agosto de 2018. Michelle Toscano de 

Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001090-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

T. G. D. A. S. F. (REQUERENTE)

A. R. D. A. F. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. F. J. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS, INTIMANDO A PARTE AUTORA, POR SUA 

PROCURADORA, VIA DJE, PARA RETIRAR NESTA SECRETARIA O 

ALVARÁ CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001090-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

T. G. D. A. S. F. (REQUERENTE)

A. R. D. A. F. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. F. J. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO EDITAL DE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 
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1001090-93.2018.8.11.0040; Valor causa: R$ 100,00; Tipo: Cível; Espécie: 

ALVARÁ JUDICIAL (1295)/[Guarda]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: TATIANE GUERREIRO DE ALMEIDA SANTOS 

FERREIRA Parte Ré: REQUERIDO: LUCIO DIAS FERREIRA JUNIOR 

NOTIFICANDO(S): CIENTIFICAR A PARTE REQUERIDA da existência e do 

inteiro teor da decisão proferida pelo juízo. RESUMO DA INICIAL: Ana Julia 

Guerreiro de Almeida Ferreira, brasileira, menor, inscrita no CPF nº 

089.095.791-61, nascida no dia 21/05/2009, neste ato representada por 

sua mãe Tatiane Guerreiro de Almeida Santos, brasileira, propôs ação 

AUTORIZAÇÃO JUDICIAL DE SUPRIMENTO DE AUTORIZAÇÃO PATERNA 

para a realização de viagem ao exterior, com fundamento nos artigos 83, § 

2º da Lei n.º 8069, de 13 de julho de 1990, pelos motivos de fato e de 

direito a seguir aduzidos, vez que o Requerido, Lúcio Dias Ferreira Júnior, 

portador do RG nº 11890509 SSP/MT, e CPF nº 945.660.891-34, é genitor 

da menor, Ana Julia Guerreiro de Almeida Ferreira, no entanto ausente, 

ainda, não paga pensão para a Requerente há anos, conforme os autos 

de execução de alimentos 785343, 928847 e outra ação que foi proposta 

em janeiro/2018.Dessa forma não resta alternativa a Requerente senão a 

propositura da presente demanda pelos fundamentos a seguir aduzidos. 

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos etc. Cuida-se de pedido apresentado por 

ANA JULIA GUERREIRO DE ALMEIDA FERREIRA, devidamente 

representada por sua genitora TATIANE GUERREIRO DE ALMEIDA 

SANTOS, ambas qualificadas nos autos, visando à obtenção de 

autorização judicial de suprimento de vontade paterna, vez que o genitor 

não preencheu o formulário de autorização de emissão de passaporte que 

lhe foi entregue, o que impediu a genitora de agendar a emissão do 

referido documento, possibilitando assim, que a criança viaje para o 

exterior na companhia de sua genitora. Relata ainda na inicial, que os 

genitores são divorciado e por força judicial, a mãe exerce a guarda da 

infante. Com a inicial vieram os documentos de ID. 12094062 e seguintes. 

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela concessão da 

autorização pleiteada com fundamento no princípio do melhor interesse da 

menor (Id. 12358364).É o relatório. Decido.Como é cediço, os direitos 

assegurados à criança e ao adolescente são revestidos do caráter de 

prioridade absoluta, por se tratar de medidas que visam o bem estar e a 

proteção daqueles, garantia esta alçada a nível constitucional, como se vê 

no art. 227, caput, da Constituição Federal:“Art. 227. É dever da família, da 

sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 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-las a salvo 

de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão”.Ainda, se mostra compatível com o princípio do 

melhor interesse da criança o fato de que a infante irá viajar na companhia 

de sua genitora. Para corroborar com o exposto, segue o entendimento 

jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SUPRIMENTO DE 

AUTORIZAÇÃO PATERNA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM AO EXTERIOR 

– AUSENCIA DE MOTIVOS PARA O INDEFERIMENTO DO PLEITO - MELHOR 

INTERESSE DA CRIANÇA – RECURSO PROVIDO. Cabível o suprimento do 

consentimento paterno para que os filhos possam deixar o país na 

companhia da mãe, quando demonstrado que a medida atenderá o melhor 

interesse das crianças. (TJMG – 4ª Câmara Cível - Agravo de 

Instrumento-1.0461.16.000512-4/001 - Rel. Renato Dresch – Julg. 

22.11.2016). (AI 178778/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2017, Publicado no DJE 

08/11/2017)Por todo o exposto e em consonância com o parecer 

ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para autorizar a criança 

ANA JULIA GUERREIRO DE ALMEIDA FERREIRA a viajar ao exterior, na 

companhia de sua genitora TATIANE GUERREIRO DE ALMEIDA SANTOS, 

bem como autorizar a confecção do passaporte sem o consentimento 

paterno, conforme requerido na exordial.No mais, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

NCPC.CUMPRA-SE, com urgência, servindo a presente como MANDADO, 

ALVARÁ, CARTA PRECATÓRIA E/OU OFÍCIO.EXPEÇA-SE edital para 

conhecimento do genitor acerca da presente.Sem custas (Art. 141, § 2º, 

ECA).Certificado o trânsito em julgado desta sentença, arquive-se o feito 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Às 

providências.Sorriso/MT, 22 de março de 2018.” 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, Analista 

Judiciária, digitei. SORRISO, 27 de agosto de 2018. OLGA TALITA FURLAN 

MAZZEI Analista Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE SORRISO E 

INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 - TELEFONE:66-35458400

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002448-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN BERTINOTI MOREIRA (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004425-23.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR DOS SANTOS BONFIM (AUTOR(A))

VANESSA CAROLINE NICOLAU (ADVOGADO(A))

PAULA CRISTINA BALESTRIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

 

Conforme determinação Judicial, designei Audiência de Conciliação para o 

dia 23/10/2018 às 08h30min., motivo pelo qual INTIMO as partes para 

comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta Comarca.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004101-67.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRASSETTO GOES (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI DE SOUZA (REQUERIDO)

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos para intimar o 

advogado da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceda a distribuição da Carta Precatória expedida na Comarca 

deprecada. Sorriso, 27 de agosto de 2018. Michelle Toscano de Brito 

Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1005914-32.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. R. (REQUERENTE)

R. M. M. R. (REQUERENTE)

C. N. T. (ADVOGADO(A))

D. D. P. B. (ADVOGADO(A))

P. F. B. J. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. A. R. (REQUERIDO)

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário 2ª Vara da Comarca de Sorriso 

GABINETE Vistos etc. Dentre um ato e outro, a parte autora compareceu 

nos autos pugnando pela desistência da ação. Compulsando os autos 

verifica-se que não houve o contraditório. Vieram os autos conclusos. 

DECIDO. Tendo em vista o pedido expresso da parte, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA da presente ação, e por consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII 

do Código de Processo Civil/2015. PROCEDA-SE a baixa de eventuais 

penhoras realizadas nos autos. Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas processuais (artigo 90 CPC). Sem honorários, pois não houve 

contraditório. Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, 

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

Intimem-se. EXPEÇA-SE o necessário nos presentes autos. Sorriso, 13 de 

agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003392-32.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))
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ANTONIO BAIA DA SILVA FILHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003392-32.2017.8.11.0040. AUTOR: 

ANTONIO BAIA DA SILVA FILHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais do artigo 

319 et seq do NCPC, forte no artigo 334 do mesmo Código Instrumental 

Civil, RECEBO a petição inicial sub examine. De início, DEFIRO o pedido de 

gratuidade de justiça. DESIGNE audiência de conciliação/mediação no 

CEJUSC local. INTIME-SE a parte requerente, na pessoa do advogado, 

para comparecimento a solenidade designada; CITE-SE a parte requerida 

para comparecimento. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento 

é obrigatório (pessoalmente ou por representante com procuração 

específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). As partes 

devem estar acompanhadas de seus advogados (art. 334, § 9º, NCPC). 

Caso a parte ré faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo 

inicial do prazo para a contestação será a data do protocolo da 

manifestação do seu desinteresse na audiência de conciliação, ficando 

desde já determinado o cancelamento da solenidade. Caso infrutífera a 

conciliação ou verificada a ausência de qualquer parte, o prazo para a 

parte requerida contestar a ação terá início na data da audiência (art. 335, 

I, NCPC). Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de 

facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), 

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

apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos 

seguintes termos: Havendo revelia, informe se quer produzir outras 

provas ou se deseja o julgamento antecipado; Havendo contestação, 

deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e 

apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 

Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, 

deverá apresentar resposta à reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes 

para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas 

que pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a 

sua relevância. 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. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. SORRISO, 8 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000918-25.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SERGIO ARAGAO PINHAO (AUTOR(A))

BRENO MENDES TAQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Outros Interessados:

MARIA CREUZA ARAGAO OAB - 650.587.631-68 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo 

legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação 

do(a) RÉU: BANCO BRADESCO SA , motivo pelo qual, INTIMO a parte 

autora para requerer o que de direito, no prazo legal. SORRISO, 27 de 

agosto de 2018. OLGA TALITA FURLAN MAZZEI Analista Judiciário(a) 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 

641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 78890-000

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003289-88.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

S. C. B. (REQUERENTE)

T. F. B. (REQUERENTE)

ADRIANE APARECIDA FERNANDES (REQUERENTE)

IONARA SANTOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

EVANDRO SANTOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO BUSSOLARO (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO SANTOS DA SILVA OAB - 666.525.960-91 (PROCURADOR)

IONARA SANTOS DA SILVA OAB - 705.639.000-59 (PROCURADOR)

Outros Interessados:

MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE 

REQUERENTE PARA ENVIAR O RESUMO DAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES 

ATRAVÉS DO E-MAIL: sor.3vara@tjmt.jus.br, A FIM DE POSSIBILITAR A 

EXPEDIÇÃO DO EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS E INTERESSADOS.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003745-72.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HANDELL CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA S/S 

(DEPRECANTE)

CHARLES SALDANHA HANDELL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA CRUZATO FARDIN (DEPRECADO)

J. C. F. (DEPRECADO)

FERTILIZANTES FARDIN LTDA (DEPRECADO)

DENIS GEISSON DE SOUZA FARDIN (DEPRECADO)

NUTRILOG INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA 

(DEPRECADO)

FARDIN & FARDIN LTDA (DEPRECADO)

FARDIN & CIA LTDA - EPP (DEPRECADO)

E. C. F. (DEPRECADO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

Autora, via DJE, para manifestar-se nos autos, no prazo de 05 (cinco ) 

dias, sob pena de devolução da Deprecata.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005030-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI (EXEQUENTE)

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO COPINI (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte exequente, 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000268-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR BERTOLDO (ADVOGADO(A))

MARCELO KNAPIK (AUTOR(A))

ESLEN PARRON MENDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVELISE JUSSANA BALESTRIN 80130712000 (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, e em cumprimento ao despacho retro, designei o dia 30 

de NOVEMBRO de 2018, às 09 horas, para realização da sessão de 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania. SORRISO, 27 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: ( )

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 142791 Nr: 155-41.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ADUBOS ARAGUAIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRÍCIO PEDRO ZORDAN, LUIZ ZORDAN 

NETO, ROSA NARA ZORDAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GECIVALDO FERREIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:37773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010004-32.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA (ADVOGADO(A))

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA STRAPAZZON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010004-32.2015.8.11.0040. REQUERENTE: MOSCHEN & MOSCHEN LTDA 

- EPP REQUERIDO: ADRIANA STRAPAZZON Vistos etc. Designe-se nova 

data para audiência de conciliação, intimando/citação as partes, sendo a 

parte reclamada no endereço a ser indicado pela reclamante, no prazo 

concedido em audiência. Não havendo a indicação do endereço no prazo 

legal, conclusos para extinção. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005958-51.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

NIVA ALVES DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

CLAUDIA DIAS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1005958-51.2017.8.11.0040. REQUERENTE: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP REQUERIDO: NIVA ALVES DE OLIVEIRA, NIVA 

ALVES DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME, CLAUDIA DIAS DE ALMEIDA Vistos 

etc. Designe-se nova data para audiência de conciliação, 

intimando/citação as partes, sendo a parte reclamada no endereço a ser 

indicado pela reclamante, no prazo concedido em audiência. Não havendo 

a indicação do endereço no prazo legal, conclusos para extinção. Às 

providências.

Despacho 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 DESPACHO Processo: 

8011305-48.2014.8.11.0040. EXEQUENTE: ALCIONE ALVES BEZERRA 

EXECUTADO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos etc. Após preclusão da 

decisão retro, proceda-se com o levantamento dos valores depositados 

nos autos à conta bancária indicada pelo exequente. Na sequência, 

arquive-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001379-60.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDA PAIDA (ADVOGADO(A))

FABIANE DO PRADO BORBA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRAINER CURSOS LTDA - ME (REQUERIDO)

PAZINATO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1001379-60.2017.8.11.0040. REQUERENTE: FABIANE DO PRADO BORBA 

REQUERIDO: TRAINER CURSOS LTDA - ME, PAZINATO & CIA LTDA - ME 

Vistos etc. Diante do teor da certidão retro, arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003367-82.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDIANA VICCINI (REQUERENTE)

EMANUELLE MANDU GAIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003367-82.2018.8.11.0040. REQUERENTE: LAUDIANA VICCINI 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SORRISO/MT 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido com 

Pedido de Tutela Provisória de Urgência proposta por LAUDIANA VICCINI, 

em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE SORRISO, 

alegando que a substituída necessita do medicamento denominado 

enoxaparina 40 mg, uma vez que está gestante, necessitando utilizar 

diariamente referido medicamento, sob pena de sofrer trombofilia e risco 

de óbito fetal, requerendo que ao final fosse confirmada a tutela 

antecipada. Com a exordial juntou documentos. Parecer do NAT no Num. 

14135411, relatando que o medicamento já foi aprovado pela CONITEC 

para ser incorporado na lista do SUS, porém não houve a implementação, 

até o momento, pelo Ministério da Saúde. A tutela antecipada fora deferida 

no Num. 14139451. A parte autora requereu no Num. 14566227o bloqueio 

de verbas pública para aquisição do medicamento que necessita a 

paciente. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos 

do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Cumpre observar que o presente 

feito prescinde de dilação probatória, haja vista que embora contenha 

matéria de fato e de direito, está suficientemente instruído para receber o 

julgamento, consoante prevê o art. 355, I, do NCPC. O Município de Sorriso 

sustentou, em contestação, a falta de responsabilidade do mesmo em 

fornecer o medicamento à paciente. Referida alegação ficou comprovada 

pelos orçamentos juntados no Num. 14614937, na qual consta que 

referido medicamento é de alto custo. Conforme precedente estabelecido 

pelo E. TJMT, recentemente, nos autos da Apelação n. 75741/2017: “(...) 

Deve-se evitar impor ao Município a obrigação de prestar um serviço, por 

exemplo, de alta complexidade, sob pena de lhe causar seríssimos 

prejuízos financeiros que, sem dúvida, irão comprometer sua organização 

político institucional, atingindo diretamente aquela parte da população que 

mais necessita. É necessário uma visão macro nas demanda de saúde. O 

ingresso indiscriminado de ações contra o Município, ente sabidamente 

mais frágil no pacto federativo, pode ensejar um sério desequilíbrio em 

suas contas, pois é imprescindível compreender que toda prestação 

pública demanda, de forma antecedente, a correspondente previsão 

orçamentária (...)”. (TJMT Primeira Câmara De Direito Público e Coletivo, Ap 

75741/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, J. 04/12/2017, 

DJE 16/02/2018). Referido precedente esclarece que não se deve levar a 

interpretação da solidariedade, nas ações e serviços de saúde, às últimas 

consequências, não podendo impor aos municípios, indiscriminadamente, 
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obrigações de altíssimo valor. Ademais, os próprios Enunciados n. 08 e 

60, do Fórum Nacional de Saúde do CNJ, preveem a observação da 

divisão de competências entre os entes públicos, in verbis: “ENUNCIADO 

N.º 8 Nas condenações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem 

ser observadas, quando possível, as regras administrativas de repartição 

de competência entre os gestores. ENUNCIADO Nº. 60 – Saúde Pública - A 

responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o 

Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu 

cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas 

de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso 

de descumprimento”. É sabido que a responsabilidade dos entes públicos 

é repartida, nos seguintes termos: (I) União – procedimentos de alta 

complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) 

municípios – ações básicas e as de baixa complexidade. No caso dos 

autos, o que se pretende é a disponibilização de medicamento de alto 

custo. In casu, nos termos da fundamentação acima, deve ser flexibilizada 

a responsabilidade solidária para o Município de Sorriso, ora requerido, 

uma vez que é possível constatar qual é o ente federado responsável pela 

disponibilização do tratamento à paciente (Estado), razão pela qual o feito 

deve ser julgado improcedente em relação ao segundo requerido 

(Município de Sorriso), ante a repartição de competências. Quanto ao 

Estado de Mato Grosso, o feito deve ser julgado procedente. Ao Estado 

democrático pesa o dever de assegurar, na sua mais ampla feição, o 

direito à saúde a todos os indivíduos, indistintamente, na medida em que 

deve providenciar a implementação de ações e políticas públicas que 

promovam e garantam, de modo universal e em igualdade de acesso, a 

consecução de tal direito a todos os cidadãos. Sintetizando a matéria, 

pode-se retratar representando que, ao Estado incumbe o encargo de 

viabilizar, de modo gratuito, em prol de uma generalidade de pessoas que 

necessitarem, assistência farmacêutica e médico-hospitalar, mediante o 

fornecimento de medicamentos, acesso à supervisão por profissional da 

área da saúde e/ou de intervenções cirúrgicas, indispensáveis à 

prevenção, ao tratamento, à habilitação ou à reabilitação do indivíduo. 

Nesse idêntico sentido, não é outro o entendimento sufragado pelo Egrégio 

STF, cuja ementa transcrevo: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. 

MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. TEMA 793. 

HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE 

NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A jurisprudência 

desta Corte firmou-se no sentido de que é obrigação solidária dos entes 

da Federação promover os atos indispensáveis à concretização do direito 

à saúde (grifei), tais como, na hipótese em análise, o fornecimento de 

medicamento em favor do recorrido, podendo qualquer deles, União, 

Estados, Distrito Federal ou Municípios figurar no polo passivo. II- Nos 

termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, 

uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. III – Agravo 

regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no 

art. 1.021, § 4º, do CPC”. (STF. 2ª T. ARE 963221 AgR, Relator(a): Min. 

RICARDO LEWANDOWSKI, J. 28/10/2016, DJe-243 17-11-2016) Pois bem, 

tracejadas tais premissas, ao excursionar o exame a respeito do cipoal de 

circunstâncias que envolvem o caso submetido à apreciação, verifica-se 

que a paciente se submeteu a avaliação médica, subscrita por profissional 

da área médica e devidamente habilitado para o desempenho de tal mister, 

oportunidade em que restou evidenciado que ela necessita do 

medicamento, objetos da demanda. Assim, como forma de emprestar 

efetividade à regra constitucional que consagra o direito à saúde, 

considero que, a procedência do pedido formulado, nos moldes em que foi 

deduzido, é medida que se impõe. Outrossim, embora o Ministério da 

Saúde não tenha publicado, até o momento, o Protocolo Clínico e Diretriz 

Terapêutica da referida patologia, não tendo o Estado de Mato Grosso, do 

mesmo modo, incorporado referido medicamento nas Políticas Públicas do 

Estado, fato é que o medicamento enoxaparina 40 mg, já foi submetido a 

avaliação da CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia 

do SUS) e da Comissão Permanente de Farmácia Terapêutica, pela 

Portaria n. 10, de 24 de janeiro de 2018 (DOU 25/01/2018 - nº 18, Seção 1, 

pág. 124)[1], a qual incorporou o referido medicamento para o tratamento 

de gestantes com trombofilia no âmbito do SUS, Portaria esta que, 

segundo seu art. 2º, o SUS teria o prazo de 180 dias para efetivação. 

Estando o prazo de efetivação pelo SUS do referido medicamento 

encerrado e, não tendo o ente público incorporado o referido fármaco, no 

prazo concedido, nas Políticas Públicas, não pode o cidadão ser 

penalizado por inércia do Estado, cujo medicamento já se encontra 

incorporado para o tratamento em questão, em razão de Portaria expedida 

pela CONITEC. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido vertido na peça inicial, fazendo-o com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I do NCPC, para o fim de CONDENAR o requerido 

ESTADO DE MATO GROSSO, a obrigação de fazer, consubstanciada na 

disponibilização do medicamento enoxaparina, no prazo de 05 dias, 

contados da intimação da presente sentença. No mais, julgo 

IMPROCEDENTE os pedidos em face do MUNICÍPIO DE SORRISO. Para o 

caso de descumprimento, incorrerá o responsável em eventual 

improbidade administrativa e responsabilização criminal por desobediência, 

prevaricação ou outro tipificável à espécie. No mais, inobstante o bloqueio 

de valores ser medida de natureza excepcional, a efetivação da tutela 

concedida no presente caso está relacionada à preservação da saúde da 

requerente, de modo que a ponderação entre os valores predispostos, 

através dos princípios constitucionais que regem a matéria, deve 

privilegiar a proteção do bem de maior peso no caso concreto. Sobre a 

matéria, observe-se a jurisprudência de escol: “CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER – DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE – MEDICAMENTO – 

BLOQUEIO ON LINE – MEDIDA EXCEPCIONAL – SENTENÇA RETIFICADA 

PARCIALMENTE. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos 

entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames e 

cirurgias, em todos os graus de complexidade, além da dispensação de 

medicamentos, indispensáveis ao cidadão, a quem deve o gestor prestar 

incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196). O bloqueio on line é 

medida excepcional, só devendo ser aplicada, quando há demonstração 

de inadimplemento reiterado e injustificado ou manifesta ameaça de 

descumprimento da decisão judicial”.(TJMT. 3ª Câmara Cível. ReeNec 

114384/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, J. 10/10/2016, DJE 17/10/2016) 

Ademais, não vislumbro qualquer prejuízo à coletividade, tampouco ofensa 

aos princípios da legalidade, da igualdade, da razoabilidade, da harmonia e 

independência dos poderes, ou ao disposto no art. 100, da CF, porquanto 

o que se busca com o bloqueio dos valores é a plena satisfação de 

direitos fundamentais do cidadão, quais sejam a vida (art. 5º, da CF) e a 

saúde (arts. 6º e 196, da CF), inexistindo alternativa, vez que há 

desobediência contumaz do poder público. Assim, DETERMINO o bloqueio 

do valor de R$13.600,00 (treze mil e seiscentos reais) DAS CONTAS 

BANCÁRIAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (CNPJ 03.507.415/0001-44) 

correspondente à aquisição de 31 caixas do medicamento que necessita a 

paciente (Num. 14614937). Após o trânsito em julgado da presente 

decisão, proceda-se com a transferência do valor à conta bancária do 

Município de Sorriso, o qual deverá ser intimado para tanto, a fim de 

intermediar a contratação do medicamento intimando-o que deverá prestar 

contas nos autos no prazo de 30 dias, nos termos do art. 11 do 

Provimento 02/2015 – CGJ. Com a juntada da prestação de contas, 

intime-se o Estado de Mato Grosso para que se manifeste, o qual poderá 

adotar as providências necessárias, inclusive informar acerca da 

documentação comprobatória dos gastos às Secretárias de Saúde e de 

Fazenda e, aos órgãos de controladoria interna. Sem custas e honorários, 

nos termos dos art. 54 e 55, da Lei n. 9099/95. Sentença não sujeita à 

remessa necessária, nos termos do art. 11, da Lei n. 12.153/09. 

P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e .  I n t i m e m - s e .  C u m p r a - s e  [ 1 ] 

https://www.lex.com.br/legis_27605763_PORTARIA_N_10_DE_24_DE_JA

NEIRO_DE_2018

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003897-86.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL OLIVEIRA DE MORAIS (ADVOGADO(A))

ELIAS GUIMARAES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO 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 05 de 

SETEMBRO de 2018, às 18:30 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: 1003331-40.2018.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

RODOLPHO PANDOLFI DAMICO (ADVOGADO(A))

ROSICLEIA GARMUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (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 17:10 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003141-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON ALEXANDRE DE MOURA (ADVOGADO(A))

ILMAR GUEDES SANTANA GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

DECOLAR. COM 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 17:20 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: 1003333-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

MARINEIVA HOFFMANN - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA ADAIANE CARVALHO (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 17:30 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: 1003268-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LISANDRA BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

SONIA DE LIMA (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 17:50 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003462-83.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

MIRIAN NOGUEIRA DE ARAUJO ALMEIDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARIA DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

 

Processo: 1003462-83.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o 20 DE 

FEVEREIRO DE 2019 ÀS 14:40HORAS para realização da audiência de 

conciliação. Ficando o patrono cientificado de que deverá trazer a parte 

reclamante independente de sua intimação, ficando ciente a parte 

reclamante que o não comparecimento implicará na extinção do feito. 

Sorriso/MT, 27 de Agosto de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003337-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA SILVA (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 18:00 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003311-49.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

IVALDO ROSA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, 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 18:10 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002823-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIZABETE CORDEIRO ZANATTA (ADVOGADO(A))

SABRINA ARAUJO ZANATTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (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 18:40 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: 1003347-91.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO MENDES (ADVOGADO(A))

CARLA DIULIAM LOPES SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO 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, 
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impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 21 de 

NOVEMBRO de 2018, às 08:00 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: 1003352-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE MARCHIORO PAPINI (REQUERENTE)

JHON MARCELO WIGO (REQUERENTE)

JORGE YASSUDA (ADVOGADO(A))

LUCAS COLDEBELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO 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 21 de 

NOVEMBRO de 2018, às 08:10 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: 1003355-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANE HAMMERSCHMIDT (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 21 de 

NOVEMBRO de 2018, às 08:20 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: 1003361-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM (ADVOGADO(A))

CARLA CRISTINA RISSO CESTARI (REQUERENTE)

CRISTIANO CESTARI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (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 21 de 

NOVEMBRO de 2018, às 08:30 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000526-51.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

VAGNER MELO NUNES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

 

Processo nº. 1000526-51.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado 

Exequente para no prazo de 05(cinco) dias se manifestar sobre a 

correspondência devolvida juntado no ID nº 14600182, bem como sobre 

os rumos da execução, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, 

§4º). Sorriso, 27 de agosto de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003365-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO (ADVOGADO(A))

POLIANA DE OLIVEIRA BASSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (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 21 de 

NOVEMBRO de 2018, às 08:40 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: 1003369-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO (ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (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 21 de 

NOVEMBRO de 2018, às 09:00 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: 1003371-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE CRISTINA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENOQUE ALVES DA CUNHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, 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 21 de 

NOVEMBRO de 2018, às 09:10 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010511-61.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMAR DOS SANTOS (EXEQUENTE)

JULIANO TRAMONTINA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº 8010511-61.2013.8.11.0040 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 Reclamante da para se 

manifestar sobre o Depósito Judicial, no ID nº 14984859/14984891 e 

14984897, no prazo de 05 dias, requerendo o que entender de direito. 

Sorriso/MT, 27 de agosto de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1003365-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO (ADVOGADO(A))

POLIANA DE OLIVEIRA BASSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos 

a fim de citar a parte Requerida, dando conhecimento de todo o teor da 

petição inicial inserta no Id. 13821235, intimando-a de que foi designado o 

dia 21 DE NOVEMBRO DE 2018 ÀS 08:40 horas para realização da 

audiência de conciliação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000623-85.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO ROSEGHINI (REQUERENTE)

VANUZA SAGAIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

ODEBRECHT RODOVIAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000623-85.2016.8.11.0040. REQUERENTE: ROGERIO ROSEGHINI 

REQUERIDO: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A., ODEBRECHT 

RODOVIAS S.A. Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração em face 

da sentença, sob a alegação de contradição/omissão por considerar 

incontroverso a ocorrência do acidente e os danos causados, visto que a 

reclamada controverteu a ocorrência do sinistro e o valor dos danos 

indicados na inicial, motivo pelo qual deveria a análise do mérito ser 

fundamentada na prova produzida nos autos e não como sendo 

incontroverso (Num. 11012025). 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 PARCIAL PROVIMENTO, apenas para 

retificar a fundamentação da sentença no que toca à ocorrência do 

acidente e dos danos, registrando que é controvertida pela reclamada. 

Isso porque, apesar da ocorrência do acidente não ser incontroversa, 

certo é que a prova testemunhal corroborou a prova documental 

produzida no feito. Quanto aos danos materiais o valor arbitrado está em 

consonância com o montante desembolsado pelo reclamante para 

conserto de seu veículo, consoante notas fiscais de Num. 1475133. Da 

mesma forma, no que toca aos danos morais, as premissas que levaram 

ao valor arbitrado estão calcadas nos elementos probatórios constantes 

nos autos. 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, e 

lhes DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para substituir o trecho “tem-se 

por incontroversa a ocorrência do acidente e os danos, restando 

controvérsias quanto à culpa pela colisão” pelo seguinte: “tem-se que a 

ocorrência do acidente, a culpa e os danos decorrentes do sinistro são 

controvertidos.”, mantendo a decisão invectivada em sua integralidade. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000916-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO PIVETTA (ADVOGADO(A))

DIEGO PIVETTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS IVAN MARAFIGA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: DIEGO PIVETTA 

Executado: DOUGLAS IVAN MARAFIGA Número do Processo: 

1000916-84.2018.8.11.0040 Vistos etc. Trata-se de embargos de 

declaração manejados pelo exequente, sob a alegação de omissão na 

decisão que não recebeu a ação como execução de título extrajudicial 

pela prescrição, eis que o prazo prescricional findar-se-ia em 14/03/2018 

e a execução foi manejada em 27/02/2018 (Num. 12180927). 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, o título executivo que escoltou a inicial (cheque) foi emitido 

em 15/08/2017, devendo ser apresentado para pagamento, no prazo de 

30 dias, nos termos do artigo 33, da Lei do Cheque, iniciando-se, a partir 

daí (13/09/2017), o prazo prescricional de seis meses para a ação 

executiva, consoante o disposto no artigo 59, da Lei do Cheque, findando, 

portanto, em 13/03/2018. Sendo assim, o manejo da ação em 27/02/2018 

se deu dentro do lustro prescricional, com o que o título que escoltou a 

inicial está dotado de força executiva. Posto isso, CONHEÇO dos 

embargos de declaração manejados e lhes dou PROVIMENTO para 

receber a presente ação como execução de título extrajudicial, nos 

seguintes termos: 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: 8010575-42.2011.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI (ADVOGADO(A))

EDIVANI PEREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

CLEBERSON WINCK (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos (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 DECISÃO Processo: 

8010575-42.2011.8.11.0040. REQUERENTE: CLEBERSON WINCK 

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. 12738347). 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: 1000243-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA (ADVOGADO(A))

WILLIAM PERUZZO (REQUERENTE)

RAFAEL ANGELO DAL BO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ EDUARDO DE ABREU SODRÉ SANTORO (REQUERIDO)

JULIANO NICOLAU DE CASTRO (ADVOGADO(A))

ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL)S.A (REQUERIDO)

KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS ALMEIDA PALHARINI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000243-28.2017.8.11.0040. REQUERENTE: WILLIAM PERUZZO 

REQUERIDO: JOSÉ EDUARDO DE ABREU SODRÉ SANTORO, ROYAL & 

SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL)S.A Vistos etc. Inicialmente, 

considerando que o reclamante é empresário, consoante documento 

juntado pelo reclamado em Num. 12726615; considerando que possui 

veículos registrados em seu nome (extrato anexo); considerando as 

condições financeiras favoráveis demonstrada nas redes sociais (Num. 

12726619), situações que não se compatibilizam 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), o recorrente 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: 8011071-32.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA POZZER (REQUERENTE)

EUSIMARA RIBEIRO SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO MENDES CAHU FILHO (ADVOGADO(A))

FOCO ALUGUEL DE CARROS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8011071-32.2015.8.11.0040. REQUERENTE: LUANA POZZER REQUERIDO: 

FOCO ALUGUEL DE CARROS S/A Vistos etc. Trata-se de embargos de 

declaração sob a alegação de desacerto na sentença que extinguiu o 

cumprimento de sentença, visto que ficou expressamente consignado na 

petição anterior que havia saldo remanescente a ser pago pela reclamada 

(Num. 13096254). 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, consoante informado pela 

reclamante o valor depositado não atingiu a integralidade do débito 

excutido, eis que não foi atualizado até o momento do depósito. Posto isso, 

CONHEÇO dos embargos de declaração manejados e lhes dou 

PROVIMENTO para revogar a sentença prolatada em Num. 12888734, com 

o que dou regular prosseguimento ao feito, determinando a intimação da 

reclamada para, no prazo de quinze dias, cumprir integralmente a 

sentença (depositando o valor do saldo remanescente, devidamente 

atualizado), sob pena de aplicação da multa do artigo 523, §1º, do NCPC. 

Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001135-68.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET (ADVOGADO(A))

CRISTIANE ALMEIDA MALAKOSVSKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001135-68.2016.8.11.0040. REQUERENTE: CRISTIANE ALMEIDA 

MALAKOSVSKI REQUERIDO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT Vistos etc. 
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Trata-se embargos de declaração em que o reclamado arguiu nulidade 

pela ausência de intimação da sentença, pugnando pela restituição do 

prazo recursal (Num. 13315057). 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 INTEMPESTIVAMENTE, 

NÃO CONHEÇO DOS MESMOS. Mesmo que assim não fosse, em que pese 

a irregularidade mencionada, quanto à devolução do prazo recursal, não 

assiste razão ao reclamado, 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 o reclamado ao ter ciência inequívoca da decisão 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 restituição do prazo recursal. No 

mais, considerando o decurso do prazo para que a reclamante juntasse 

aos autos prova de sua insuficiência econômica ou comprovante do 

recolhimento das custas processuais, nos termos da decisão de Num. 

13148393, declaro DESERTO o recurso inominado apresentado em Num. 

9011525, pela ausência de preparo. Por fim, intime-se a reclamante para 

requerer o que de direito, no prazo de cinco dias. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005685-72.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ (ADVOGADO(A))

CELSO RAYMUNDO FARENZENA BALANSIN (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: 

1005685-72.2017.8.11.0040. REQUERENTE: CELSO RAYMUNDO 

FARENZENA BALANSIN REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de embargos de 

declaração em face da sentença prolatada, sob a alegação de que, ao 

contrário do que constou na sentença, houve a inscrição do nome do 

reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, com o que são devidos os 

danos morais pugnados. 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, INEXISTE nos autos qualquer comprovação da negativação do 

nome do reclamante, sendo que no documento citado pela reclamante id nº 

12414645, citado pela reclamante como sendo o comprovante de 

negativação, trata-se de registro da reclamada onde há menção da 

decisão que concedeu a tutela antecipada para exclusão do 

SPC/SERASA, o que não comprova que houve a inscrição. Posto isso, 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: 8010341-89.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAIR REOLON (EXEQUENTE)

ALCIONIR PAULO SILVESTRO (ADVOGADO(A))

JADERSON ROSSET (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCIMAR SCHMITZ (EXECUTADO)

NILSON LUIZ RUFFATO (EXECUTADO)

RODRIGO SALDELA BISCARO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010341-89.2013.8.11.0040. EXEQUENTE: CLAIR REOLON EXECUTADO: 

NILSON LUIZ RUFFATO, JUCIMAR SCHMITZ Vistos etc. Trata-se de 

embargos de declaração em face da decisão que não acolheu o pedido de 

intimação pessoal dos executados, sob a alegação de que não se trata de 

renúncia aos poderes conferidos pelos executados, mas sim de término 

de obrigação contratual, visto que o contrato entabulado entre o causídico 

e os executados previa a atuação até o arquivamento dos autos que se 

deu em 17/08/2015. 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, o embargante deixou de juntar comprovação acerca do término da 

relação contratual com os executados. Nesta toada, 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. Intime-se o reclamante para requerer o que de direito, no 

prazo de cinco dias, sob pena de arquivamento, devendo, se for o caso, 

apresentar demonstrativo atualizado do débito. Inexistindo manifestação, 

arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011381-38.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

SCHEILA RIBEIRO DE LIMA (ADVOGADO(A))

GIOBALDO DIAS DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE PEREIRA MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8011381-38.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: GIOBALDO DIAS DA SILVA 

EXECUTADO: ELAINE PEREIRA MARTINS Vistos etc. Trata-se de embargos 

de declaração em face da decisão que acolheu parcialmente a exceção 

de pré-executividade, sob a alegação de erro material no dispositivo, visto 

que reconheceu a quitação de R$ 4.000,00, quando deveria ter constado 

R$ 14.000,00 (Num. 14070394). É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Trata-se 
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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, o montante de R$ 10.000,00 (da alínea “b”, da Cláusula Segunda, 

do contrato de Num. 1001354) já foi indicado na inicial como adimplido, 

portanto, incontroverso, sendo certo que a execução se referia aos 

montantes indicados nas demais alíneas da Cláusula Segunda, tendo a 

decisão embargada reconhecido a existência de recibo comprovando o 

pagamento do valor indicado na alínea “c”, da Cláusula Segunda, no valor 

de R$ 4.000,00, visto que, como sobredito, na inicial a exequente confirma 

o recebimento do montante de R$ 10.000,00. 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. Intime-se a exequente para apresentar demonstrativo 

atualizado do débito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 

cinco dias, sob pena de extinção. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000555-04.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ (ADVOGADO(A))

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINI SENE DE MELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000555-04.2017.8.11.0040. REQUERENTE: MACHADO CARNIEL & CIA 

LTDA - ME REQUERIDO: MARINI SENE DE MELO Vistos etc. Trata-se de 

embargos de declaração em face da decisão que extinguiu este feito pela 

ausência da reclamante na audiência de conciliação, sob a alegação de 

que peticionou antes da audiência pedindo a redesignação do ato pela 

ausência de informações acerca da citação da reclamada (Num. 

14521289). 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, é ônus 

da reclamante comparecer a audiência de conciliação sempre que intimada 

para tanto, sendo que a ausência da reclamante, devidamente intimada, 

com pedido de redesignação não tem o condão de afastar a extinção do 

feito, notadamente quando a reclamada foi citada e compareceu ao ato. 

Registre-se, ainda, que a juntada do mandado de citação, devidamente 

cumprido, após a realização da audiência não desmistifica a citação 

realizada, sendo mera irregularidade temporal. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002839-48.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

LARISSA INA GRAMKOW (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE SOUZA MOTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: LARISSA INA 

GRAMKOW Executado: FRANCISCO DE SOUZA MOTA Número do 

Processo: 1002839-48.2018.8.11.0040 Vistos etc. Trata-se de embargos 

de declaração em face da sentença que extinguiu o feito pela prescrição, 

sob a alegação de que a termo inicial do prazo prescricional para 

contratos de profissionais liberais é a conclusão dos serviços que, in 

casu, teria se dado em 12/06/2018 (Num. 14655765). 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 o título excutido se trata de contrato de 

honorários advocatícios, amoldando-se, portanto, ao disposto no artigo 

206, §5º, II, do Código Civil. Nesta toada, em consulta ao Sistema Apolo, 

constata-se que a ação de reconhecimento e dissolução de sociedade 

indicada no contrato de honorários (cód. 57106), foi sentenciada em 

04/05/2018 e certificado o trânsito em julgado em 12/06/2018, quando se 

deu a conclusão dos serviços. Portanto, não ocorreu a prescrição. Posto 

isso, CONHEÇO dos embargos de declaração manejados e lhes dou 

PROVIMENTO para REVOGAR a sentença de Num. 14546554. No mais, 

dou regular prosseguimento ao feito, nos seguintes termos: 

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 
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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: 1002669-13.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

RENATO ALVES VILASBOAS (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: 

1002669-13.2017.8.11.0040. REQUERENTE: RENATO ALVES VILASBOAS 

REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. Trata-se de embargos 

de declaração, sob a alegação de omissão na análise das preliminares 

arguidas em contestação, bem como do pedido contraposto (Num. 

14680585). 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, nos seguintes termos: REJEITO a preliminar 

arguida, eis que tal prova resta inviabilizada devido ao tempo decorrido. 

Ademais, a necessidade da prova pericial, por si só, não é fator 

fundamental para determinação da competência dos Juizados, já que ela é 

uma possibilidade, e não uma exigência, conforme previsto no art. 35 da 

Lei nº 9.099/95. Da mesma forma, a preliminar de falta de interesse de agir 

deve ser REJEITADA, visto que as alegações de cobrança inexistente, 

embora diminuto seu valor, bem como de corte indevido do fornecimento 

de água, demonstram o interesse de agir do reclamante. Com relação à 

omissão na análise dos pedidos contrapostos realizados, deve ser 

registrado que o pedido para condenação do reclamante ao pagamento da 

fatura relativa ao mês de fevereiro/2016, resta prejudicado em razão do 

contido no dispositivo da sentença embargada. Já com relação ao pedido 

para compelir o demandado ao tamponamento do poço artesiano existente 

em sua residência, deve ser registrado que tal pedido não está fundado 

nos mesmos fatos que constituem o objeto da controvérsia (inexistência 

de débito e dano moral pelo corte indevido), não se amoldando, portanto, 

ao requisito indicado no artigo 31, da Lei 9.099/95, devendo a reclamada, 

querendo, manejar a ação cabível. Posto isso, CONHEÇO DOS 

EMBARGOS, e lhes DOU PROVIMENTO, para REJEITAR as preliminares 

arguidas, bem como JULGAR PREJUDICADOS os pedidos contrapostos, 

nos termos da fundamentação supra, mantendo, no mais, a decisão 

invectivada em sua integralidade. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010874-82.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO STUMPF (EXEQUENTE)

FABRICIO ALVES MATTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR ZANOTO DAMS (EXECUTADO)

KLEYTON PROENCO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ANA JULIA BOFF NEUMANN (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010874-82.2012.8.11.0040. EXEQUENTE: ARMANDO STUMPF 

EXECUTADO: VILMAR ZANOTO DAMS Vistos etc. DEFIRO o pedido de 

REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES À RECEITA FEDERAL, procedendo, neste 

ato, consulta via sistema INFOJUD, juntando cópia da operação anexa. Em 

razão disso, determino a inclusão de SIGILO quando da juntada dos 

OFÍCIOS PRESTADORES DAS INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS 

das partes, dando CIÊNCIA DO SEU CONTEÚDO AO INTERESSADO. 

Intime-se o autor para manifestação, no prazo de 05 dias. Não havendo 

indicação de bens, ARQUIVE-SE, mediante as cautelas de estilo. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003462-83.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

MIRIAN NOGUEIRA DE ARAUJO ALMEIDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARIA DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003462-83.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: MIRIAN NOGUEIRA DE ARAUJO 

ALMEIDA EXECUTADO: JOAO MARIA DOS SANTOS - ME 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, observando-se a data da audiência de 

conciliação agendada pelo Sistema PJE. Do contrário, intime-se o 

reclamante para requerer o que de direito, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006794-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DA SILVA SOUSA (REQUERENTE)

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES (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: 

1006794-24.2017.8.11.0040 REQUERENTE: RENATO DA SILVA SOUSA 

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: 1005283-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ROGER RIBEIRO DA ROCHA (ADVOGADO(A))

PAULA CINTIA PEREIRA OLIVEIRA (REQUERENTE)

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 DECISÃO Processo: 

1005283-88.2017.8.11.0040 REQUERENTE: PAULA CINTIA PEREIRA 

OLIVEIRA REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. Trata-se de 

reclamação em que o reclamado arguiu nulidade da intimação, pugnando 

pela reabertura do prazo recursal (Num. 14143277). 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 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, oportunidade em que 

preferiu peticionar arguindo a ausência de intimação, pugnando pela 
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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, 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: 1003124-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA LINS LIMA (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

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: 

1003124-75.2017.8.11.0040 REQUERENTE: LUCIANA LINS LIMA 

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: 1004033-20.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

DORIVAN RODRIGUES DE ABREU (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 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: 

1004033-20.2017.8.11.0040 REQUERENTE: DORIVAN RODRIGUES DE 

ABREU REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010725-23.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OLICE ROQUE GREGGIO (EXEQUENTE)

SAMUEL PETRI SOLETTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL KRZYZANSKI (ADVOGADO(A))

ACADEMIA ZANATTA TRAINING LTDA (EXECUTADO)

JOSE DA SILVA GONCALVES (EXECUTADO)

NIVIA NAJARA FORNARI CENCI (ADVOGADO(A))

BIANCA RAMALHO DE CASTRO FORNARI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010725-23.2011.8.11.0040. EXEQUENTE: OLICE ROQUE GREGGIO 

EXECUTADO: BIANCA RAMALHO DE CASTRO FORNARI, ACADEMIA 

ZANATTA TRAINING LTDA, JOSE DA SILVA GONCALVES Vistos etc. 

Trata-se de cumprimento de sentença em que os executados sustentam 

ilegitimidade passiva, aduzindo que não participaram, não assinaram e não 

convencionaram, nem mesmo de forma oral, o Contrato de locação objeto 

dos autos. Sustentam que não foram intimados para comparecerem na 

audiência de instrução em que foi inquirida testemunha, aduzindo que o 

ato é nulo, bem como que referida testemunha era suspeita, eis que era 

proprietário de uma das salas locadas à executada Bianca. No mais, 

sustentam a nulidade da citação realizada no processo de conhecimento, 

alegando que desconhecem a pessoa que recebeu o AR. No mérito, 

sustentam que não há que se falar em descumprimento contratual e 

cobrança de taxa de condomínio, eis que o término do contrato ocorreu 

antes de estarem vencidas tais taxas, bem como pelo fato do impugnado 

ter trocado as fechaduras do imóvel, retendo de forma violenta o 

mezanino instalado na sala (Num. 10106551). Instada a se manifestar a 

reclamante rechaçou as alegações do reclamado. 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, embora 

tenham sustentado que desconhecem a pessoa que recebeu os ARs de 

citação (Nums. 872215 e 872214), não negam que o endereço em que 

foram remetidos os ARs era, de fato, o endereço de correspondência, não 

comprovando por qual motivo uma pessoa estranha à empresa depositou 

no AR sua assinatura, não havendo qualquer elemento nos autos que 

desconstitua a validade da formalização do ato citatório no endereço 

constante no AR. No que toca a nulidade do ato de instrução e julgamento 

em razão da não intimação para a audiência, fato é que constou no AR, 

expedido para o mesmo endereço em que foram citados, a expressão 

“mudou-se”, sendo que, nos termos do §2º do art. 18 da Lei n. 9.099/95, 

havendo mudança de endereço no curso do processo sem comunicação, 

reputar-se-ão válidas as intimações enviadas ao local anteriormente 

indicado. No que toca a alegação de ilegitimidade passiva, fato é que a 

legitimidade dos mesmos ficou demonstrada pela oitiva da testemunha 

inquirida em audiência (Num. 872229), na qual confirmou que além da Sra. 

Bianca, o Sr. José da Silva, conhecido como Zanatta eram os locatários da 

sala, sendo que eram sócios, conforme informado pela própria Bianca ao 

depoente. A alegação de que referida testemunha era impedida, 

encontra-se alcançada pela preclusão, eis que deveria ser suscitada em 

momento oportuno (antes do depoimento da testemunha – art. 457, §1º, do 

NCPC), o que não foi feito, ante a ausência dos executados no ato. Por 

fim, quanto as alegações de que não há que se falar em descumprimento 

contratual e cobrança de taxa de condomínio, eis que o término do 

contrato ocorreu antes de estarem vencidas tais taxas, bem como pelo 

fato do impugnado ter trocado as fechaduras do imóvel, retendo de forma 

violenta o mezanino instalado na sala, fato é que as mesmas se encontram 

alcançadas pela coisa julgada, eis que na sentença restou reconhecida a 

exigibilidade dos valores oriundos do descumprimento contratual e das 

taxas de condomínio, sendo que as questões decididas, de forma 

definitiva, não podem ser novamente debatidas, sob pena de vulneração à 

coisa julgada. Posto isso, REJEITO a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA proposta pelos executados. 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.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004901-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

VANDERLEI BRIXNER (REQUERENTE)

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: 

1004901-61.2018.8.11.0040. REQUERENTE: VANDERLEI BRIXNER 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Trata-se de reclamação c com pedido de tutela antecipada, sob 

a alegação de que a parte reclamada vem efetuando a cobrança de 

valores exorbitantes, oriundos de gastos com energia elétrica, tendo, 

inclusive, cessado o fornecimento de energia na residência do reclamante. 

Aduz que o valor cobrado é indevido, pugnando que a ré restabeleça o 

fornecimento de energia. É o sucinto relatório. Decido. Analisando os 

autos, constato que, provavelmente, a suspensão do fornecimento de 

energia elétrica 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, “(...) O Superior Tribunal de 
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Justiça consagra o entendimento de que não é lícito à concessionária 

interromper o serviço de fornecimento de energia elétrica por dívida 

pretérita, a título de recuperação de consumo (grifei), em face da 

existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não 

pagos (...)” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado. Ap 32079/2018, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, J. 04/07/2018, DJE 11/07/2018). 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 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 RESTABELEÇA O 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA da 

autora, no prazo de 24 horas, bem como se abstenha de efetuar nova 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, 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: 1004897-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO EDUCACIONAL CLAUDINO FRANCIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004897-24.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARCIA GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: FUNDACAO EDUCACIONAL CLAUDINO FRANCIO 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 do protesto indevido. 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. Quanto ao 

pedido de suspensão da exigibilidade da dívida, 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. 

Assim, atento ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 300 

do NCPC, DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA DE URGÊNCIA postulada, tão 

somente para efeito de determinar que a parte reclamada se abstenha de 

proceder com o registro dos débitos impugnados junto ao Cartório de 

Protesto de Títulos ou em cadastros de restrição ao crédito, até o 

julgamento final da ação. Fixo multa diária no valor de R$100,00 (cem 

reais) em caso de descumprimento (NCPC, art. 297). 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004925-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDER SANSO SAGAIS (ADVOGADO(A))

ALINE FERRAZ DA SILVA (REQUERENTE)

VANEZA SAGAIS DE PAULA (ADVOGADO(A))

VANUZA SAGAIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004925-89.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ALINE FERRAZ DA SILVA 

REQUERIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA, 

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005362-67.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RITA MARIA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S/A (REQUERIDO)

Jacó Carlos Silva Coelho (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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1005362-67.2017.8.11.0040 REQUERENTE: RITA MARIA DA CONCEICAO 

REQUERIDO: VIVO S/A, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. 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, 
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não se admitindo interpretação extensiva na hipótese. No presente caso 

alega a parte embargante não ter sido intimada da publicação da sentença, 

por não ter sido habilitado procurador nos autos, conforme 

expressamente requerido na contestação. De fato, verifico que à época 

da publicação da sentença a requerida Zurich Minas Brasil S.A não 

possuía procurador habilitado nos autos, de modo que devolvo o prazo de 

10 dias para interposição de recurso, se a mesma julgar necessário. Ante 

o exposto, acolho os embargos de declaração, para que seja devolvido à 

ora embargante o prazo recursal. 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. Nos termos do artigo 40, da Lei 

9.099/95, SUBSTITUO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo(a), nos seguintes termos: Vistos etc. Trata-se de embargos de 

declaração em face da sentença de improcedência prolatada, sob a 

alegação de ausência de intimação (Num. 14139237). É o sucinto relatório, 

até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 

9.099/95. Decido. Pois bem, o pressuposto de admissibilidade para o 

manejo dos embargos de declaração é a indicação de obscuridade, 

contradição ou omissão na sentença ou acórdão (art. 1.022, incisos I, II e 

III, do NCPC). Sendo assim, da análise dos embargos manejados, 

verifica-se que o mesmo não pode ser conhecido, visto que não indicam 

qualquer das hipóteses de cabimento do recurso manejado, atacando, tão 

somente, eventuais nulidades derivadas de atos processuais posteriores 

à sentença, relativas a cadastro de advogado e intimação, sem qualquer 

correlação com o conteúdo do comando judicial prolatado. Portanto, 

ausente um dos requisitos de admissibilidade, qual seja: o cabimento. No 

mais, deve ser registrado que, nos termos do artigo 272, §8º, do NCPC, a 

parte deve arguir eventual nulidade em capítulo preliminar do ato que lhe 

caiba praticar, o qual seria declarado tempestivo com o reconhecimento do 

vício na intimação. Como o reclamado optou por arguir a nulidade pura e 

simples não há que se falar em restituição de eventual prazo recursal, 

dada a preclusão. Ademais, in casu, não há sequer ato a ser praticado 

pelo embargante/reclamado, visto que a sentença prolatada julgou 

improcedentes os pedidos iniciais, portanto, não há sucumbência que 

indique eventual interesse recursal do embargante. Tecidas tais 

considerações, os embargos não devem ser conhecidos. Posto isso, NÃO 

CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO manejados ante a 

inexistência de hipótese de cabimento, bem como ausência de interesse 

recursal, com o que resta prejudicado o pedido de restituição do prazo 

recursal, dada a preclusão. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001083-04.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRZYZANSKI (ADVOGADO(A))

GLEYDSON ORIO RUDNISKI - ME (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 SENTENÇA Processo: 

1001083-04.2018.8.11.0040. REQUERENTE: GLEYDSON ORIO RUDNISKI - 

ME REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Trata-se embargos de declaração em que o reclamante 

requer a revisão da sentença que extinguiu o feito pela ausência da 

reclamante, eis que a mesma se encontrava de atestado médico na data 

designada. 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 INTEMPESTIVAMENTE, eis que a sentença foi 

publicada no DJE em 09/08/2018, tendo os embargos sido interpostos em 

21/08/2018, NÃO CONHEÇO DOS MESMOS. Porém, nos termos do §2º do 

art. 51 da Lei n. 9.099/95, isento a parte reclamante das custas 

processuais. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002504-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WEDSON DA SILVA NOGUEIRA (REQUERENTE)

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002504-29.2018.8.11.0040. REQUERENTE: WEDSON DA SILVA 

NOGUEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Embora intimada, a parte 

reclamante não regularizou o vício sanável constatado, diante do que se 

impõe o indeferimento da inicial. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO 

INICIAL e nos termos do art. 485, I, do NCPC, deixo de analisar o mérito. 

Sem custas. 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: 1002777-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

CLEBIO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (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: 

1002777-08.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CLEBIO MARQUES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. Embora 

intimada, a parte reclamante não regularizou o vício sanável constatado, 

diante do que se impõe o indeferimento da inicial. Ante o exposto, 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e nos termos do art. 485, I, do NCPC, deixo 

de analisar o mérito. Sem custas. 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: 1004127-65.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BELLA CASA TRANSPORTES LTDA (REQUERENTE)

CARLA ANDREA CALEGARO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERLEY CARDOSO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004127-65.2017.8.11.0040. REQUERENTE: BELLA CASA TRANSPORTES 

LTDA REQUERIDO: ANDERLEY CARDOSO DA SILVA Vistos etc. A parte 

reclamante foi devidamente intimada para indicar o endereço da parte 

reclamada, sob pena de extinção do feito (Num. 14170293 ), contudo, 

quedou-se inerte, deixando de realizar ou fornecer qualquer contribuição 

para possibilitar o seu progresso. Destarte, resta inviabilizada a prestação 

jurisdicional efetiva neste feito, uma vez que a parte reclamante se 

desinteressou pelo prosseguimento do feito, tanto que data de mais de 02 

(dois) meses a última intervenção. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do NCPC. 

Proceda-se com o cancelamento da audiência designada nos autos. Sem 

custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000721-36.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELLEN ALVES DIAS (EXEQUENTE)

DARGILAN BORGES CINTRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 
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1000721-36.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: GRACIELLEN ALVES DIAS 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos etc. O executado informou a quitação do 

débito excutido (Num. 13882262 ). 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000512-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS (ADVOGADO(A))

EDER SANSO SAGAIS (ADVOGADO(A))

NATANAEL GOMES MEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YANA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

GILBERTO RONDON BORGES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000512-33.2018.8.11.0040. REQUERENTE: NATANAEL GOMES MEIRA 

REQUERIDO: YANA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME 

Vistos etc. Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais 

c/c obrigação de fazer, na qual o reclamante aduz que adquiriu um veículo 

da parte reclamada, no dia 22/11/2017, tendo pago o valor de R$655,00 

para a mesma fazer a transferência da propriedade do veículo, sendo 

que, até a presente data, a referida transferência não foi realizada, 

estando as taxas dos anos de 2017 e 2018 junto ao DETRAN em aberto. 

Alega que por ser aposentado é isento do pagamento de IPVA, e, tendo o 

IPVA 2018 sido gerado em nome da antiga proprietária, não teria 

legitimidade para pedir isenção. Sustenta, no mais, que um mês após 

adquirir o veículo, o mesmo apresentou defeitos no motor, permanecendo 

o mesmo parado na oficina por 07 dias para concerto, gerando custos no 

valor de R$753,00. A reclamada apresentou contestação, aduzindo a 

incompetência deste Juízo para julgamento, ante a necessidade de 

realização de perícia. No mérito, sustentou que o automóvel foi fabricado 

no ano de 2009, sendo os supostos defeitos decorrentes do tempo de uso 

comum. Aduziu, ainda, a culpa exclusiva do Detran na ausência da 

transferência de propriedade do veículo, ante a greve dos servidores no 

final do ano de 2017. O reclamante impugnou a contestação, ratificando os 

pedidos iniciais. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Em primeiro lugar, tenho 

que o pedido de realização de perícia resta prejudicado, haja vista que o 

reclamante já realizou os reparos que o veículo necessitava, ou seja, 

eventual perícia não constataria os vícios alegados pelo reclamante. É 

incontroverso nos autos a relação jurídica havida entre as partes, 

conforme contrato de compra e venda juntado aos autos. Do mesmo modo 

é possível verificar que o veículo não se encontrava em perfeitas 

condições quando da realização do negócio de compra e venda entre as 

partes. O veículo alienado é do ano/modelo 2009, enquanto que o negócio 

foi firmado em novembro de 2017. Assim, o bem contava com 

aproximadamente 08 anos de uso. Tal período indica a necessidade de 

consideração do desgaste natural das peças, todavia, é preciso verificar 

o que extrapola esse contexto a ponto de configurar defeito grave. De 

acordo com as provas trazidas aos autos, tenho que o veículo 

encontrava-se com defeito na junta do cabeçote do motor. Esse vício não 

era facilmente visualizável por pessoa leiga em assunto mecânico, de 

forma que não era possível exigir do comprador que percebesse o defeito 

no momento em que avaliou a situação do bem.. Assim, quanto aos danos 

materiais, os mesmos restam demonstrados no Num. 11649631, no valor 

de R$753,00, valores estes que sequer foram impugnados pela parte 

reclamada. No que toca ao pedido de transferência da propriedade do 

veículo para o nome do reclamante, tenho que também prospera. Isso 

porque, o reclamante juntou no Num. 11691669, o recibo de pagamento à 

parte reclamada do valor referente ao valor dos tributos em atraso (ano 

2017) para transferência do referido veículo (R$655,00). Ademais, a parte 

reclamada, em contestação, somente alegou a culpa exclusiva de 

terceiros, no caso, do Detran, da não transferência de propriedade do 

veículo, ante a greve dos servidores daquele órgão, porém, passados 

mais de 08 meses da compra do veículo, bem como o encerramento da 

greve, o veículo ainda não foi transferido para o reclamante, não havendo 

que se falar, desta forma, em culpa exclusiva de terceiros. Quanto aos 

tributos do ano de 2018, os mesmos devem ser custeados pelo autor, eis 

que o veículo já se encontra sob sua posse. No que toca aos danos 

morais é cediço que para sua indenização é necessária a comprovação 

do ato ilícito, do efetivo prejuízo e do nexo de causalidade. A 

Jurisprudência do nosso Tribunal já reconheceu a necessidade de 

indenização, no caso como o dos autos, quando o comprador adquire um 

produto e fica impossibilitado de usá-lo por vício no mesmo. Nesse sentido: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO 

CONFIGURADO – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – 

DESNECESSIDADE – VEÍCULO USADO – VÍCIO NO PRODUTO – 

COMPROVAÇÃO – GARANTIA CONTRATADA – DANOS MATERIAIS 

EXISTENTES – NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO – DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE 

OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA 

RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.Não há espaço 

para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão 

fundamentada, o magistrado indefere a produção de prova, seja ela 

testemunhal, pericial ou documental (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).Na 

hipótese da efetiva demonstração dos defeitos no veículo, o consumidor 

faz jus ao ressarcimento dos danos materiais, corrigida desde o efetivo 

desembolso, como determina o art. 18, §1º, incisos I e II, do Código de 

Defesa do Consumidor. O dano moral se revela na quebra de confiança e 

na frustrada expectativa do consumidor, sobretudo quando os transtornos 

vão além do mero aborrecimento. A indenização por dano moral deve ser 

fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro 

lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o 

sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros 

procedimentos de igual natureza”. (TJMT. Terceira Câmara de Direito 

Privado, Ap 53259/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, J. 26/07/2017, DJE 

31/07/2017) “APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO 

POR PERDAS E DANOS - JUSTIÇA GRATUITA - DEFERIMENTO - COMPRA 

E VENDA DE VEÍCULO USADO - DEFEITO NA CAIXA DE MARCHA - VÍCIO 

NO PRODUTO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 18 DO CDC - TROCA DO 

AUTOMÓVEL - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR - DANO MORAL 

DEFERIDO - PROVIDO RECURSO DA AUTORA - NÃO PROVIDO O DA RÉ. 

Se a autora/apelante junta na exordial comprovante do parco rendimento 

que aufere do Estado, afirmando não ter capacidade econômica para 

pagar as custas judiciais, e a parte adversa não demonstra o contrário 

para afastar a presunção de pobreza alegada, deve ser deferido o 

benefício da justiça gratuita. Não ficando evidenciado que o defeito foi 

causado pelo consumidor, aplica-se o artigo 18 da Lei n. 8.078/90, que 

consagra a responsabilidade objetiva dos fornecedores de bens de 

consumo duráveis pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ou 

inadequados ao fim a que se destinam ou lhes diminuam o valor, 

impondo-se o ressarcimento integral dos prejuízos sofridos. É 

inquestionável que quem comprou veículo e não pôde utilizá-lo a contento, 

submetendo-se a inúmeras peregrinações à concessionária para resolver 

o problema, deve ser indenizado por danos morais.” (TJMT. Quarta 

Câmara de Direito Privado, Ap 21089/2013, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, J. 06/11/2013, DJE 11/11/2013) Já no que tange ao 

quantum debeatur, algumas considerações devem ser feitas. Deste modo, 

considerando que a reclamada se trata de pessoa jurídica que utiliza seu 

CNPJ para diversas transações diárias; considerando a inexistência de 

comprovação de que os fatos teriam desencadeado situações mais 

gravosas; considerando a capacidade financeira da reclamante e da 

reclamada; considerando o caráter, também, preventivo e profilático da 

indenização por danos morais; considerando a vedação do 

enriquecimento sem causa, prevista no artigo 884 do CC/02; e 

considerando ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

estabeleço o parâmetro da indenização em R$ 3.000,00, que entendo ser 

o mais justo e equânime ao caso. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, I, do NCPC, para CONDENAR a reclamada a pagar ao 

reclamante, a título de danos materiais o valor de R$753,00, os quais 

devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros 

legais, a partir do desembolso; CONDENAR a reclamada a pagar à 

reclamante, a título de danos morais, no montante de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta 

sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir do 

evento danoso (398, do CC), bem como para determinar que a reclamada 
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proceda com a transferência da propriedade do veículo para o nome do 

autor, junto ao DETRAN, com o pagamento, igualmente, dos tributos do ano 

de 2017, no prazo de 15 dias, entregando-se o CRLV imediatamente após 

a transferência ao reclamante, a fim de que este proceda com a emissão 

dos tributos referentes ao ano de 2018 em seu nome. Sem custas e 

honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Publique-se. 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003940-57.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

SERGIO HEMING (ADVOGADO(A))

ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

A DAS DORES RODRIGUES EQUIPAMENTOS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003940-57.2017.8.11.0040. REQUERENTE: LOURIVAL GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A., A DAS DORES 

RODRIGUES EQUIPAMENTOS - ME Vistos etc. Trata-se declaratória de 

inexistência de débito c/c reparação de danos, sob a arguição de que foi 

protestado e inserido nos cadastros de mal pagadores em razão de dívida 

já prescrita. O reclamado CNOVA COMÉRCIO ELETRONICO S/A, 

atualmente denominada VIA VAREJO S/A, em sede de contestação, 

arguiu, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, aduzindo que o débito 

discutido se trata de comunicado de inserção junto aos órgãos de 

proteção ao crédito pela empresa A DAS DORES RODRIGUES 

EQUIPAMENTOS-ME, que não possui qualquer relação com a requerida. A 

parte reclamante desistiu do feito quanto à reclamada A DAS DORES 

RODRIGUES EQUIPAMENTOS-ME, no Num. 13207824. É o sucinto relatório, 

até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 

9.099/95. Decido. Inicialmente, verifico que merece prosperar a preliminar 

de ilegitimidade passiva da reclamada CNOVA COMÉRCIO ELETRONICO 

S/A, atualmente denominada VIA VAREJO S/A. Isso porque, o documento 

juntado no Num. 9237179 encontra-se totalmente ilegível, não sendo hábil 

a constatação de que o fato gerador da inclusão do nome da reclamante 

se deu em razão do contrato com a requerida CNOVA. Ademais, conforme 

se vê do extrato do SPC de Num. 9237208, a negativação foi realizada 

pela empresa A DAS DORES RODRIGUES EQUIPAMENTOS-ME, sendo, 

esta, portanto, a legitimada para proceder com a baixa da referida 

negativação, porém, constata-se que a parte autora desistiu do feito em 

relação a referida empresa (Num. 13207824). Desta feita, nos termos do 

art. 485, VI, do NCPC, reconheço a ilegitimidade passiva da parte requerida 

CNOVA COMÉRCIO ELETRONICO S/A, atualmente denominada VIA 

VAREJO S/A e, JULGO EXTINTO o processo, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, revogando a liminar deferida nos autos. Dispensado o reexame 

necessário (Lei n. 12.153/09, art. 11). Isento de custas e honorários (Lei 

n. 12.153/09, art. 27, c/c Lei n. 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010612-93.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

FELIPE DIAS MESQUITA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CIMOPAR MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

IZILDA APARECIDA MOSTACHIO MARTIN (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LEONARDO LEITAO RAMOS (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010612-93.2016.8.11.0040. REQUERENTE: FELIPE DIAS MESQUITA 

REQUERIDO: CIMOPAR MOVEIS LTDA Vistos etc. Trata-se de reclamação 

em que a parte reclamante requer seja indenizada por danos materiais e 

morais sofridos em razão da falha do serviço prestado pela reclamada. 

Sustenta que efetuou a compra de um fogão, tendo efetuado o 

pagamento, porém, quando da entrega, o mesmo se encontrava avariado, 

tendo se recusado a recebê-lo. Aduz que ligou para o SAC da reclamada, 

requerendo a substituição do produto, porém, a reclamada não substituiu o 

produto e não restituiu o valor pago pelo reclamante. A reclamada 

apresentou contestação, alegando, preliminarmente a decadência para 

desistência do contrato, eis que ultrapassado o período de 07 dias do 

recebimento do produto e o ajuizamento da ação. No mérito, aduz que não 

houve a comprovação, pela parte autora, de que comprovasse que a 

mesma procurou a parte reclamada para narrar o ocorrido ou que 

encaminhou o produto para assistência técnica. Foi realizada audiência de 

instrução, tendo sido inquiridas testemunhas das partes. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

nº. 9.099/95. Decido. Primeiramente, afasto a preliminar arguida pela 

reclamada de decadência para desistência do contrato, eis que, conforme 

se vê das alegações trazidas pelo autor, corroborada pela testemunha 

Leonardo Leitão Ramos em audiência, o mesmo, imediatamente após 

constatar que o produto encontrava-se avariado, desistiu de recebê-lo. É 

incontroverso nos autos a relação jurídica havida entre as partes, 

conforme se vê da nota fiscal de compra do produto anexa aos autos. 

Quanto aos danos materiais, os mesmos restam demonstrados pela nota 

fiscal constante nos autos, no valor de R$415,16, bem como da 

testemunha Rosemir Silva de Melo, gerente de cobranças da reclamada, o 

qual confirmou que o pagamento do produto foi realizado (Num. 

12292538), circunstâncias que, aliadas ao depoimento da testemunha do 

autor, Leonardo Leitão Ramos, na qual confirmou que, quando da entrega 

do produto, o mesmo se encontrava avariado, bem como da fotografia 

anexa na inicial, demonstrando o vidro do produto quebrado, recomenda o 

acolhimento do pleito do autor. O artigo 14, caput, do CDC, assim dispõe: 

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 

Assim, considerando que o produto apresentou defeito quando da 

entrega, independentemente de culpa da reclamada, cabe a esta indenizar 

o reclamante pelo dano material causado. No que tange ao dano moral 

pleiteado, entendo que não está caracterizado no caso em questão. É 

consabido que o dano moral indenizável deve prover de conduta ilícita 

apta a atingir os direitos da personalidade daquele que o sofreu, o que 

ocorre quando se está diante de situação vexatória ou de abalo psíquico 

duradouro. Pequenos transtornos ou aborrecimentos do cotidiano não são 

ocorrências suficientes para a caracterização do dever de indenizar. 

Nesse sentido, calha destacar a lição de Sérgio Cavalieri Filho (Programa 

de Responsabilidade Civil, Malheiros, 6ª ed., pág. 105): Só deve ser 

reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, 

fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio 

em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade de nosso dia a dia, no trabalho, no 

trânsito entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

tão intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano 

moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais 

triviais aborrecimentos. Na hipótese dos autos, os entraves enfrentados 

pela reclamante, não configura causa suficiente a lhe impor intenso 

sofrimento ou humilhação capaz de dar ensejo a danos morais 

indenizáveis. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC 

c/c artigo 18, §1º, II, do CDC, para o efeito de determinar que o reclamado 

restitua à reclamante o valor de R$ 415,16, devidamente corrigidos desde 

o desembolso. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento 

posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000962-44.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

KARINA KASSIEEN SUZIN (ADVOGADO(A))

GREICE ALESSANDRA CLEMENTE (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

CICLO CAIRU LTDA (REQUERIDO)

JEAN DE JESUS SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000962-44.2016.8.11.0040. REQUERENTE: GREICE ALESSANDRA 

CLEMENTE, CLAUDINEI JOSE DOS SANTOS REQUERIDO: CICLO CAIRU 

LTDA Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito 

c/c danos morais em que a parte reclamante sustenta que foi incluída, 

indevidamente, pela reclamada, nos cadastros de proteção ao crédito, por 

dívida que não contraiu. A reclamada apresentou contestação, juntando 

aos autos o instrumento particular de confissão de dívida pactuado entre 

os reclamantes e a reclamada. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Cumpre 

observar que o presente feito prescinde de dilação probatória, haja vista 

que embora contenha matéria de fato e de direito, está suficientemente 

instruído para receber o julgamento, consoante prevê o art. 355, I, do 

NCPC. Conforme se vê do instrumento particular de confissão de dívida 

firmado entre os reclamantes e a reclamada, em 19/08/2015 (Num. 

5023464), os mesmos são devedores da reclamada, no valor de 

R$4.461,31, valor este que representa a inserção dos reclamantes nos 

órgãos de proteção ao crédito (Num. 1553524). Assim, embora a parte 

reclamante sustente que a negativação é indevida, por não possuir 

relação jurídica com a empresa reclamada, fato é que a reclamada 

demonstrou a regularidade da cobrança por meio de prova que indica a 

validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar pela parte reclamante, 

sendo que referida prova sequer foi impugnada pela parte reclamante, 

demonstrando, desta forma, a existência do negócio jurídico entre as 

partes, bem como a legitimidade da cobrança que ocasionou a restrição. 

Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. 

ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADO. CONTRATO ASSINADO. AUSÊNCIA 

DE IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA EMPRESA. 

INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA 

INSTITUIÇÃO EM NEGATIVAR O NOME DA CONSUMIDORA. 

IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

PROVIDO. Se a empresa recorrente comprova a origem do débito, bem 

como apresenta contrato e faturas pendente de pagamento, e ausente 

impugnação de tais provas, é certo que a inscrição do nome do 

consumidor nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular 

de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral”. 

(TJMT. Turma Recursal Única, EDSON DIAS REIS, J. 19/02/2018, DJE 

09/03/2018) Assim, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial. Sem custas e honorários, 

nos termos dos art. 54 e 55, da Lei n. 9099/95. Transitada em julgado e 

não havendo requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005638-98.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO VIRGULINO DA SILVA - ME (REQUERENTE)

NEVIO MANFIO (ADVOGADO(A))

TIANE VIZZOTTO (ADVOGADO(A))

ANDREIA CRISTIANE HECK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. VACHILESKI & CIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005638-98.2017.8.11.0040. Vistos etc. Trata-se de reclamação em que a 

reclamante requer a condenação da reclamada em danos morais, sob a 

alegação de que efetuou uma compra na empresa reclamada, tendo 

quitado o boleto no dia do vencimento, porém a reclamada protestou e 

negativou o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. A 

reclamada apresentou contestação, alegando, preliminarmente, 

ilegitimidade passiva, uma vez que os danos foram causados pela 

Cooperativa de Crédito – Sicredi Celeiro do MT que liquidou o pagamento 

do título objeto da inicial em outro, efetuando a baixa do boleto tão somente 

em 04/10/2017. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. A parte reclamada alegou 

sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que os danos foram 

causados pela Cooperativa Sicredi, eis que esta liquidou o pagamento do 

título objeto da inicial em outro, levando a protesto o título objeto da inicial. 

Pois bem. Conforme se vê dos e-mails trocados entre o reclamado e a 

Cooperativa Sicredi, no Num. 12330519, esta reconheceu que o título 

objeto da inicial foi liquidado, porém, a autenticação do caixa se deu em 

título diverso. Segundo a jurisprudência do STJ, “responde o banco 

endossatário-mandatário pelo pagamento de indenização decorrente do 

protesto de título já quitado, caracterizada nas instâncias ordinárias a 

negligência do mesmo” (STJ. 4ª T. AgRg no Ag 1308378/SC, Rel. Ministro 

RAUL ARAÚJO, J.15/12/2011, DJe 01/02/2012) No mesmo sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE CANCELAMENTO DE 

PROTESTO C/C PEDIDO LIMINAR DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

DUPLICATA - RELAÇÃO DE ENDOSSO-MANDATO - ALEGAÇÃO DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO - MATÉRIA AFETA AO MÉRITO - 

DÍVIDA PAGA NO DIA DO VENCIMENTO - PROTESTO INDEVIDO - DANO IN 

RE IPSA - RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO CONFIGURADA - 

VALOR DA REPARAÇÃO - MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - OBSERVÂNCIA DO ART. 20, §3º, DO CPC/1973 - 

QUANTIA INALTERADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Diante da alegação do 

autor de que o Banco efetuou o protesto de forma indevida, deve figurar 

no polo passivo; a responsabilidade pelo ocorrido é matéria afeta à análise 

do mérito. O Banco-endossatário responde pelos danos morais quando 

leva a protesto título quitado (REsp. 1.063.474-RS), os quais são 

presumidos. (grifei) A reparação arbitrada em valor razoável, proporcional 

ao grau de cupa do ofensor, à extensão dos danos morais e à capacidade 

econômica das partes não comporta alteração.Mantém os honorários 

advocatícios fixados quando observados os requisitos do art. 20, § 3º, do 

CPC/1973”. (TJMT. 4ª Câmara de Direito Privado. Ap 79137/2016, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, J. 10/08/2016, DJE 16/08/2016) 

Tendo o protesto sido efetivado pelo banco endossatário, por culpa 

exclusiva do mesmo, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do 

reclamado. Desta feita, nos termos do art. 485, VI, do NCPC, JULGO 

EXTINTO o processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas e 

honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Publique-se. 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000558-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO JOSE WALKER EIRELI (REQUERENTE)

ALUISIO FELIPHE BARROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO NORBERTO VERSETTI (REQUERIDO)

ZON DESIGNER - ARTE EM MADEIRA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000558-22.2018.8.11.0040. REQUERENTE: GUIDO JOSE WALKER EIRELI 

REQUERIDO: ZON DESIGNER - ARTE EM MADEIRA LTDA - ME, ORLANDO 

NORBERTO VERSETTI Vistos etc. Trata-se de ação de cobrança, sob a 

alegação de que a reclamada possui uma dívida no valor de R$16.138,14, 

representada por prestação de serviços para reclamada. A reclamada, 

devidamente citada, não compareceu a audiência de conciliação. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei nº. 9.099/95. Decido. Inicialmente, DECRETO a REVELIA do 

reclamado, eis que não compareceu à audiência de conciliação, apesar de 

citado e intimado, nos termos do artigo 20, da Lei 9.099/95, reputando 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, até mesmo porque a 

dívida está devidamente representada pelos documentos juntados com a 

inicial. Tecidas tais considerações, a procedência dos pedidos iniciais é 

medida que se impõe, sendo desnecessários maiores comentários a 

respeito. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do NCPC, para 

CONDENAR o reclamado a pagar a reclamante o valor de R$16.138,14, 

devidamente corrigidos pelo INPC e com juros legais a partir do vencimento 

estampado na ordem de serviço estampada na inicial. Sem honorários e 
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custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com 

o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000645-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FITNESS E HEALTH ACADEMIA DE GINASTICA EIRELI - ME (REQUERENTE)

ISABELA BRESSAN MANZ (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO SILVIO DRAGUNSKI BORTOLO OAB - 016.780.939-39 

(REPRESENTANTE)

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 SENTENÇA Processo: 

1000645-75.2018.8.11.0040. REQUERENTE: FITNESS E HEALTH 

ACADEMIA DE GINASTICA EIRELI - ME REPRESENTANTE: EDINALDO 

SILVIO DRAGUNSKI BORTOLO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de reclamação em 

que o reclamante controverte fatura de recuperação de receita/consumo 

(decorrente de irregularidades na aferição do consumo), no valor de R$ 

2.013,92, pugnando pela declaração da inexistência de tal débito e danos 

morais. A requerida, por sua vez, pugna, preliminarmente, pela declaração 

da incompetência do juizado pela necessidade de produção de prova 

pericial, defendendo a regularidade do débito (Num. 14072109). É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei nº. 9.099/95. Decido. Inicialmente, REJEITO A PRELIMINAR de 

incompetência do Juizado Especial, agitada pela reclamada, eis que a 

solução da lide não depende de produção de prova pericial, eis que, 

conforme alegado pela própria reclamada, a anomalia constatada, apesar 

de ser no medidor de energia é externa a este, a qual foi regularizada no 

ato da inspeção. Pois bem, verifica-se que in casu houve a inversão do 

ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC. Aliás, é justo que 

assim seja, pois, na condição de grande empresa, certamente dispõe – ou 

deveria dispor - de condições para demonstrar o fundamento das 

cobranças por si realizadas. Nesta toada, da análise do conjunto 

probatório constante nos autos, verifica-se que a reclamada se 

desincumbiu de seu ônus, visto que restou demonstrado nos autos a 

existência de irregularidade no medidor de energia da reclamante, 

consistente em ligação invertida por intervenção de terceiros, consoante 

fotos e termo de ocorrência e inspeção, devidamente assinado pela 

reclamante, juntados em Num. 14072129, documentos que não foram 

objeto de qualquer alegação/prova capaz de macular a sua idoneidade. 

Deve ser registrado, ainda, que é desnecessária a juntada de laudo 

pericial elaborado por laboratório certificado, visto que a irregularidade era 

externa ao medidor, consistindo, apenas, em desvio no ramal de entrada, 

anomalia que foi devidamente regularizada no ato da inspeção, sem 

necessidade de substituição do medidor. Aliás, a jurisprudência 

colacionada pela reclamante em sua impugnação diz respeito a 

imprescindibilidade de notificação prévia da consumidora para 

comparecimento à eventual perícia no medidor, o que, como sobredito, não 

é o caso dos autos, visto que, por óbvio, a inspeção no medidor não é 

objeto de notificação prévia visando evitar que haja correção de eventual 

desvio antes da vistoria. De outro norte, a irregularidade encontrada só 

pode ocorrer por ação humana, sendo desnecessária a demonstração, 

pela concessionária, da responsabilidade da reclamante, mas tão somente 

de que ela foi beneficiada pelo registro inferior do consumo de energia 

elétrica, autorizando a recuperação do consumo. Ademais, é de fácil 

percepção que após a correção da irregularidade houve aumento 

considerável do consumo de energia elétrica na unidade consumidora da 

reclamante, consoante histórico de consumo de Num. 14072117, 

circunstância que reforça sobremaneira a alegação acerca do desvio de 

energia elétrica. Vejamos o entendimento do TJMT: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE PRATICADA PELO 

USUÁRIO – QUEDA SIGNIFICATIVA DO CONSUMO – ELEVAÇÃO 

POSTERIOR À TROCA DO MEDIDOR – COMPROVAÇÃO – REVISÃO DO 

FATURAMENTO – CABIMENTO – CÁLCULOS CONFORME RESOLUÇÃO DA 

ANEEL – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A 

Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 estabelece as providências 

necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a 

menor, visando à recuperação da receita. De forma que, constatada a 

intervenção indevida e o mau funcionamento do medidor de energia 

elétrica, demonstrado pelo aumento significativo do consumo após a 

substituição do aparelho, implicam na conclusão de que houve 

faturamento de energia em valor inferior ao efetivamente consumido, 

sendo cabível a sua revisão e a constituição de débito para a cobrança 

das diferenças. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado. Ap 

5924/2018. Des. Sebastião de Moraes Filho, J. 09/05/2018, DJE 

08/06/2018) RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA 

ELÉTRICA – COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – 

ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – 

TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO COMPROVANDO A 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – REGULARIDADE NA 

COBRANÇA – AUSÊNCIA DO DEVER DE DEVOLVER VALORES PAGOS 

PELO CONSUMIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DIRETRIZES 

TRAÇADAS PELA ANEEL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA 

JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. O Termo de Ocorrência e Inspeção 

apontou a irregularidade no medidor de energia que estava com a entrada 

e saída de energia invertidas, confirmando a irregularidade da unidade 

consumidora. Não há que se falar em realização de perícia, tendo em vista 

que o TOI, como dito, demonstra de forma clara o desvio, SENDO 

ACOMPANHADO PELO RECORRIDO. Recurso conhecido e provido para 

julgar improcedente a ação. (TJMT – Turma Recursal Única. RI nº.: 

8010745-16.2016.8.11.0015. Rel. Marcelo Sebastiao Prado de Moraes, J. 

26/05/2017, DJE 08/06/2017) Por fim, verifica-se que tanto o procedimento 

de apuração da irregularidade (lavratura do termo de ocorrência e 

inspeção – art. 129, §1º, I, da Resolução 414/2010, da ANEEL), bem como 

a apuração do quantum devido obedeceu as disposições da Resolução 

citada (artigo 130). Todas essas considerações impõem a improcedência 

dos pedidos iniciais. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do 

NCPC. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 

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

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000612-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO PORTELA (REQUERENTE)

RICARDO DIAS BAPTISTA (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 SENTENÇA Processo: 

1000612-85.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA DO SOCORRO 

PORTELA REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. Trata-se de 

reclamação controvertendo as faturas de água referentes aos meses de 

28/12/2017 e 22/01/2018, sob a arguição de que seriam abusivas, eis que 

não refletiriam o real consumo da residência da reclamante, pugnando pela 

inexigibilidade de tais débitos com a readequação dos valores, bem como 

danos morais. Foi deferida a tutela antecipada, determinando a suspensão 

da cobrança das faturas, bem como a vedação de suspensão do 

fornecimento do serviço ou o registro do débito em cadastro de 

inadimplentes (Num. 11756678). A parte reclamante juntou novas faturas 

referentes aos meses de fevereiro e março/2018, bem como abril e 

maio/2018, aduzindo que as mesmas são abusivas, requerendo a 

suspensão das mesmas, bem como informou o descumprimento da liminar 

pelo requerido, o qual suspendeu o fornecimento da água na residência 

em 18/06/18 (Nums. 12483303 e 12483304, 13708508, 13708565 e 

13708584). A reclamada, em sede de contestação, arguiu preliminarmente, 

a incompetência do juízo pela necessidade de produção de prova pericial. 

No mérito, defendeu a regularidade das faturas. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. 

Decido. Inicialmente, REJEITO a preliminar arguida, eis que tal prova resta 

inviabilizada devido ao tempo decorrido. Ademais, a necessidade da prova 
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pericial, por si só, não é fator fundamental para determinação da 

competência dos Juizados, já que ela é uma possibilidade, e não uma 

exigência, conforme previsto no art. 35 da Lei nº 9.099/95. No que tange 

ao mérito, a questão central reside na ocorrência ou não de falha na 

prestação de serviços por parte da reclamada. Nesse particular, não se 

pode perder de vista o disposto no art. 14 do CDC, o qual estabelece a 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, acrescendo que 

houve, in casu, inversão do ônus da prova, em consonância com a 

previsão do art. 6º, VIII, do CDC. Com efeito, o reclamante sustenta 

cobrança exacerbada do consumo de água nos meses de dezembro/2017 

a maio/2018, assegurando que tais valores fogem ao consumo mensal 

médio da residência de 40m², com quatro pessoas. A reclamada, por sua 

vez, afirma que não houve falha na prestação de serviço e que os valores 

cobrados refletem o consumo real. Diante da relação de consumo entre as 

partes, mormente no que tange a inversão do ônus da prova, incumbiria à 

reclamada demonstrar o contrário, qual seja, a regularidade da cobrança. 

É justo que assim seja, pois, na condição de grande empresa, certamente 

dispõe – ou deveria dispor - de condições para demonstrar o fundamento 

das cobranças. Logo, é forçoso reconhecer que os valores das faturas 

impugnadas pela reclamante se mostram excessivos e incompatíveis com 

o perfil de seu consumo, devidamente demonstrado pelo histórico de 

consumo constante da fatura referente ao mês de abril/2018 juntado pela 

autora no Num. 13708584. Ademais, a parte reclamada não juntou aos 

autos sequer laudo de vistoria, a fim de constatar situação que 

justificasse tal pico de consumo (obras, reforma, etc.) Desta feita, restou 

demonstrado nos autos a elevação abrupta de consumo mensal de água 

nos meses impugnados, devendo ser assegurado ao consumidor o 

pagamento das faturas devidas com base no seu consumo médio, 

conforme Lei Municipal n. 708/98, em seu art. 63: Art. 63. Não sendo 

possível a apuração do volume consumido em determinado período, o 

faturamento será feito pelo consumo médio, com base no histórico do 

consumo medido. Parágrafo 1º - O consumo médio será calculado com 

base nos últimos 03 meses de consumo medido. No que tange ao dano 

moral pleiteado, entendo que está caracterizado no caso em questão, em 

virtude do corte no fornecimento de água em virtude de fatura indevida. 

Sobre o tema, vejamos o entendimento do TJMT: SERVIÇO DE ÁGUA E 

ESGOTO - COBRANÇA DE FATURA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA 

MENSAL DE CONSUMO – CORTE NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS – 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CDC - NÃO DEMONSTRADA A 

LEGALIDADE DO DÉBITO E QUE NÃO HOUVE INTERRUPÇÃO - DANO 

MORAL DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.A 

aplicação do CDC aos casos de prestação de serviços públicos permite a 

inversão do ônus da prova em caso de hipossuficiência do consumidor. 

Constatado o consumo muito acima do padrão médio mensal, fica afastada 

a presunção de consumo efetivo, devendo a concessionária comprovar 

que o valor cobrado se mostra correto, ônus do qual não se desincumbiu, 

pois não há nos autos comprovação ou indícios de que há problemas de 

vazamento na casa da autora. O corte indevido dos serviços de água e 

esgoto configura dano moral passível de reparação. (TJMT – Turma 

Recursal Única. RI 1001501-10.2016.8.11.0040. Rel. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen, J. 09/04/2018, DJE 11/04/2018) Já no que tange ao quantum 

debeatur, algumas considerações devem ser feitas. Deste modo, 

considerando o período que a autora ficou sem o fornecimento de água 

(08 dias); considerando a inexistência de comprovação de que os fatos 

teriam desencadeado situações mais gravosas; considerando a 

capacidade financeira da reclamante e da reclamada; considerando o 

caráter, também, preventivo e profilático da indenização por danos morais; 

considerando a vedação do enriquecimento sem causa, prevista no artigo 

884 do CC/02; e considerando ainda os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, estabeleço o parâmetro da indenização em R$ 

5.000,00, que entendo ser o mais justo e equânime ao caso. Ante o 

exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, para o 

efeito de anular as faturas impugnadas pelo reclamante, referentes ao 

meses de dezembro/2017 a maio/2018, devendo a reclamada emitir 

faturas de cobrança do consumo no período impugnado pela média de 

consumo dos três meses imediatamente anteriores e compensar, este 

débito ou de faturas futuras, com eventual crédito advindo de pagamento 

realizado pelo reclamante, confirmando a liminar deferida no alvorecer da 

demanda, a qual, por óbvio, está limitada à fatura impugnada, 

CONDENANDO, ainda, a reclamada a pagar a reclamante, a título de 

DANOS MORAIS, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser atualizado 

pelo INPC a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do 

STJ) e acrescido de juros legais a contar da citação (NCPC, art. 240). Sem 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido das 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003689-39.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

TIAGO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003689-39.2017.8.11.0040. REQUERENTE: TIAGO ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. O executado informou a 

quitação do débito excutido (Num. 12752589 ). 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.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 195254 Nr: 6959-54.2018.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR OLIVEIRA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erli Henrique Garcia - 

OAB:20.979-MT

 INTIMAR O NOBRE ADVOGADO DR. ERLI HENRIQUE GARCIA, PARA QUE 

NO PRAZO LEGAL SE MANIFESTE NOS PRESENTES AUTOS ACERCA DO 

CÁLCULO DA PENA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 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: ALBERTO GUILHERME 

SCHNITTZER NETO - OAB:15819-MT, BENTO JOSE DE ALENCAR - 

OAB:14539, ROBSON REZENDE DOS SANTOS - OAB:

 INTIMAR O ADVOGADO DO ACUSADO PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA, 

DR. ALBERTO ALBERTO GUILHERME SCHNITTZER NETO, PARA QUE NO 

PRAZO LEGAL APRESENTE OS MEMORIAIS FINAIS NOS PRESENTES 

AUTOS.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 57728 Nr: 1435-57.2010.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CLAUDINEZ BATISTA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LUIZ GOBBI - 

OAB:19229/O
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 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 05/09/2018, com início às 14h30min, no fórum desta comarca.

 Maryelle Miranda Muller

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 180498 Nr: 9397-87.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILTON PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 P r o c e s s o :  9 3 9 7 - 8 7 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 0  ( c ó d i g o 

180498)VISTOS/TF(...).Destarte, não sendo o caso de absolvição sumária 

face não incidência das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no 

artigo 399 et seq, ambos do CPP, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 05/09/2018, às 17:00 horas.(...)Sorriso/MT, 05 de 

dezembro de 2017.ANDERSON CANDIOTTOJuiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 218060 Nr: 8373-13.2016.811.0055

 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: ROSIANA DA COSTA PAIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT, ROSIANA DA COSTA PAIM - OAB:18172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) APARECIDA MARIA VIEIRA, para devolução dos 

autos nº 8373-13.2016.811.0055, Protocolo 218060, 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): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 161030 Nr: 11363-79.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIPER MERCADO GOTARDO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAMBOZZI SOLDAS LTDA, BANCO SAFRA 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIAN CARUZO - 

OAB:172..893, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554/MT, 

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A/MT

 Ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fl. 270-verso e a 

devolução da carta precatória da comarca de Matão/SP, em cumprimento a 

legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria de imprensa 

para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de quinze dias, 

pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 227321 Nr: 16140-05.2016.811.0055

 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: DARCI BARIVIERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS S.A, EDESIO DO CARMO ADORNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS 

- OAB:15.995

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:8767/MS, ERNESTO BORGES NETO - OAB:6651-A, EVANDRO 

CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:MT13431/B, FAGNER DA 

SILVA BOTOF - OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORREIA DA SILVA 

- OAB:MS 5.871

 Certifico e dou fé que diante da certidão retro, remeto os autos ao setor 

de "matéria para imprensa", a fim de intimar o advogado da parte autora 

para apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 158050 Nr: 6645-39.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU AFONSO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se 

efetive o cumprimento do mandado de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 283143 Nr: 11635-97.2018.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PELVICLIM CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA - 

ME, ANGELO MARCIO PRADO BRUNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:7.591/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fl. 31 e em cumprimento a 

legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria de imprensa 

para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de quinze dias, 

pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 175587 Nr: 17554-09.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON GARCIA ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 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. 148 

requerendo a complementação das diligências no valor de R$ 110,22 

(Cento e Dez Reais e Vinte e Dois 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 o Oficial 

de Justiça Antonio Augusto Ribeiro, e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

2ª Vara Cível
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Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 144681 Nr: 4310-81.2012.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGPBDS, ALESSANDRA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON BARBOSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA 

PUBLICA-NUCLEO SINOP-MT - OAB:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GILSON BARBOSA DOS SANTOS, Cpf: 

40588050130, Rg: 556460, Filiação: Maria Analia Barbosa dos Santos, 

data de nascimento: 21/12/1971, brasileiro(a), natural de Almerara-MG, 

solteiro(a), reporter rádio pioneira. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO EXECUTADO, para no prazo de 3 (três) dias, 

efetuar o pagamento dos alimentos em atraso, no valor de R$ 265,58 

(duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), com 

acréscimos legais, bem como as parcelas vincendas, comprovar que já o 

fez ou a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser protestado o 

pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 03 (três) 

meses (CPC, art. 528,§§ 1ºe 3º). Conta Bancária para depósito: conta n. 

19604-1, Agência 2086, Op. 013, Caixa Econômica Federal, em nome de 

Alessandra Pereira, CPF n. 024.022.981-97.

Despacho/Decisão: Vistos.Tendo em vista que os meios de busca não 

lograram êxito na localização do endereço do executado, INTIME-SE o 

devedor, através de edital, para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

da pensão alimentícia, no valor de R$ 265,58 (duzentos e sessenta e 

cinco reais e cinquenta e oito centavos), com os acréscimos legais, bem 

como as parcelas vincendas, a serem depositadas na conta bancária da 

representante do Exequente ou, no mesmo prazo, comprovar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetua-lo, sob pena de ser protestado o 

pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 03 (três) 

meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 3º).Não havendo pagamento, no prazo legal, 

se faz necessária à nomeação de curador especial.Assim, considerando 

a regra legal prevista no artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, 

nomeio-lhe curador especial, na pessoa do procurador da UNIJURIS, para 

querendo, apresentar justificativa no prazo legal.Após, venham-me os 

autos conclusos.Expeça-se o necessário. Às providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 23 de agosto de 2018

Valdeir Ferreira Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 283904 Nr: 12203-16.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CUIABÁ-MT, RANDON ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LYELBER CARNEIRO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JÚNIOR - 

OAB:9059, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa do oficial de justiça de fl. 66, no prazo de 05 (cinco)dias, 

considerando que, não havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, 

a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 991 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 282238 Nr: 10824-40.2018.811.0055

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CALETTI DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 926,52 (novecentos e vinte e seis 

reais e cinquenta e dois centavos), referente à complementação de 

diligência solicitada pelo oficial de justiça ARASH KAFFASHI, mediante guia 

a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 9472 Nr: 2120-05.1999.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO ANTONIO DA SILVA - ME, SÉRGIO 

ANTONIO DA SILVA, VALDEMAR JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 257,18 (duzentos e cinquenta e 

sete reais e dezoito centavos), referente à complementação de diligência 

solicitada pelo oficial de justiça ARASH KAFFASHI, mediante guia a ser 

emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 141769 Nr: 1101-07.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON CARLOS OLIVEIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI 

SUDOESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983, IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES - OAB:MT 

14.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para se manifestar sobre a petição 

e comprovante de fls. 103/105.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 285936 Nr: 13814-04.2018.811.0055

 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: PLENA COMERCIAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX PET SHOP EIRELI ME, ALEXON JOSE DE 

OLIVEIRA LIMA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - 

OAB:8312, SOFIA ALEXANDRA MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a devolução das correspondências de fls. 26/27, 

nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 56/07/CGJ, item 

5.2.4, impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 256734 Nr: 22051-61.2017.811.0055
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: AGROCETE INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA.,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ARMANDO ARGENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÁRBARA FRACARO LOMBARDI 

SELLMER - OAB:43628, JOAO JOAQUIM MARTINELLI - OAB:25.430-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Certifico que intimo a parte executada para se manifestar sobre a petição 

de fl. 101, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 133462 Nr: 3420-79.2011.811.0055

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON RAMOS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - 

OAB:14035, MARCO ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Certifico que intimo as partes sobre a data de início da perícia, qual seja: 

15/10/2018, às 13h00min. Certifico, ainda, que intimo as partes para 

providenciarem a documentação solicitada pelo Perito à fl. 235, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Certifico, por fim, que torno sem efeito a certidão de fl. 230.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 203419 Nr: 17447-28.2015.811.0055

 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): SUELI ANDRADE DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÍVIA PATRIOTA DE HOLANDA - 

OAB:25819-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 Certifico que a sentença de fls. 38/39 transitou em julgado, sem 

interposição de recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 128016 Nr: 6940-81.2010.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZILDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... dos juros e correção monetária, fica determinado o seguinte:a)intime-se 

a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo certo que, 

havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua poderes 

específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. Ressalto que, 

neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do teto de 60 

salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor principal 

corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores totais, nos 

termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem como 

deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da requisição;b)não 

havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de execução 

na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à eventual 

sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.Tangará da Serra-MT, 22 de agosto de 2018.Marcos 

Terencio Agostinho PiresJuiz de Direitocooperador durante regime de 

exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 148826 Nr: 8749-38.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE DE ALMEIDA RAMOS

 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:

 ... 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:Caso, após a 

homologação de valores, verificar-se que estes excedem ao teto de 60 

(sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento mediante RPV, 

notadamente tendo em vista a incidência dos juros e correção monetária, 

fica determinado o seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se 

manifeste a respeito, sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, 

desde que o patrono possua poderes específicos para tanto, fica desde já 

acolhida a renúncia. Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser 

preenchida com o valor do teto de 60 salários mínimos, devendo ser 

preenchidos os campos do valor principal corrigido, bem como dos juros 

proporcionalmente aos valores totais, nos termos da planilha COREJ 

desenvolvida para o aludido fim, bem como deverá ser anotada a 

data-base do mês de expedição da requisição;b)não havendo renúncia, 

deverá a parte autora formalizar pedido de execução na forma do art. 534 

do Código de Processo Civil c/c art. 100 da Constituição Federal de 1988, 

ficando desde já autorizada a requisição do pagamento via precatório dos 

valores incontroversos, conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 

535 do CPC.3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:Caso 

a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na fase de 

cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores 

nos autos e comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com 

as baixas e cautelas de estilo.Às providências.Tangará da Serra-MT, 22 

de agosto de 2018.Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de 

Direitocooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 140214 Nr: 10761-59.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RODRIGUES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - 

OAB:12998/MT, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 , intime-se o patrono do de cujus para que indique os sucessores do 

autor, os quais deverão ser intimados pessoalmente para habilitar-se no 
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presente feito. 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:Caso, 

após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem ao teto 

de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento mediante 

RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e correção 

monetária, fica determinado o seguinte:a)intime-se a parte exequente para 

que se manifeste a respeito, sendo certo que, havendo renúncia ao 

excedente, desde que o patrono possua poderes específicos para tanto, 

fica desde já acolhida a renúncia. Ressalto que, neste caso, a RPV deverá 

ser preenchida com o valor do teto de 60 salários mínimos, devendo ser 

preenchidos os campos do valor principal corrigido, bem como dos juros 

proporcionalmente aos valores totais, nos termos da planilha COREJ 

desenvolvida para o aludido fim, bem como deverá ser anotada a 

data-base do mês de expedição da requisição;b)não havendo renúncia, 

deverá a parte autora formalizar pedido de execução na forma do art. 534 

do Código de Processo Civil c/c art. 100 da Constituição Federal de 1988, 

ficando desde já autorizada a requisição do pagamento via precatório dos 

valores incontroversos, conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 

535 do CPC.3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:Caso 

a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na fase de 

cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores 

nos autos e comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com 

as baixas e cautelas de estilo.Às providências.Tangará da Serra-MT, 22 

de agosto de 2018.Anderson Gomes JunqueiraJuiz de Direitocooperador 

durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 143580 Nr: 3129-45.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO ROBERTO NEUMANN

 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:

 ... ;b)não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no 

feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em 

par tes  igua is  para  os  a lud idos  herde i ros ;c ) inex is t indo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, ...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 123449 Nr: 2471-89.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOÃO BATISTA MENDES, FLORISBELA 

ANTONIA MENDES

 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, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - 

OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 b)não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo dependentes/herdeiros 

habilitados, intime-se o patrono do de cujus para que indique os 

sucessores do autor, os quais deverão ser intimados pessoalmente para 

habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para 

RPV:Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes 

excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de 

pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos 

juros e correção monetária, fica determinado o seguinte:a)intime-se a 

parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo certo que, 

havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua poderes 

específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. Ressalto que, 

neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do teto de 60 

salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor principal 

corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores totais, nos 

termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem como 

deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da requisição;b)não 

havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de execução 

na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à eventual 

sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 105229 Nr: 4012-31.2008.811.0055

 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 DA PENHA GOULART MARQUES, GALILEU 

ZAMPIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...c)inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do 

de cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao 

eventual excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de 

valores, verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários 

mínimos para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo 

em vista a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 
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totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 184137 Nr: 2085-83.2015.811.0055

 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): MARIA ROSA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAINE FEIJO MACEDO - 

OAB:PROC.FED

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

ALENCAR CAMPOS - OAB:4123/MT

 Certifico que a sentença de fls. 23/24 transitou em julgado, sem 

interposição de recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 146572 Nr: 6310-54.2012.811.0055

 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: QUITÉRIO FELIX DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo dependentes/herdeiros 

habilitados, intime-se o patrono do de cujus para que indique os 

sucessores do autor, os quais deverão ser intimados pessoalmente para 

habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para 

RPV:Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes 

excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de 

pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos 

juros e correção monetária, fica determinado o seguinte:a)intime-se a 

parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo certo que, 

havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua poderes 

específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. Ressalto que, 

neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do teto de 60 

salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor principal 

corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores totais, nos 

termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem como 

deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da requisição;b)não 

havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de execução 

na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à eventual 

sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 200430 Nr: 15053-48.2015.811.0055

 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): HERMINIO SOARES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Eduardo Prieto Peres - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT

 Certifico que a sentença de fls. 23/24 transitou em julgado, sem 

interposição de recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 270003 Nr: 1054-23.2018.811.0055

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Roberto Witt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLYTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação retro é tempestiva e, nos termos da legislação 

em vigor e do Provimento n.º 56/07-CGJ, impulsiono os presentes autos, a 

fim de intimar a parte autora para, querendo, IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 105040 Nr: 3778-49.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO ALVES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDILATIF MAHAMED TUFAILE - 

OAB:96136, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que houve alteração no preenchimento das RPV'S no 

sistema EprecWeb nos moldes da resolução 458/2017CNJ, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte executada, a qual elaborou a planilha 

de cálculo de fls.101, para que traga aos autos os valores dos honorários 

sucumbenciais discriminando o quantum relativo ao valor corrigido, bem 

como ao valor dos juros, vez que não foi possível extrair tais valores da 

aludida planilha. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 134582 Nr: 4683-49.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA FERNANDES SILVA DE OLIVEIRA

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Cumprimento de Sentença – Cód. 134582

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a concordância com o cálculo apresentado, HOMOLOGO a 

planilha acostada ao feito junto ao pedido de cumprimento de sentença, 

devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3o, 

do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.
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Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 21 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 138050 Nr: 8438-81.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprimento de Sentença – Cód. 138050

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a concordância com o cálculo apresentado, HOMOLOGO a 

planilha acostada ao feito junto ao pedido de cumprimento de sentença, 

devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3o, 

do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 21 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 107575 Nr: 6243-31.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALVO FELIX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... sucessores do autor, os quais deverão ser intimados pessoalmente 

para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual excesso ao teto 

para RPV:Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes 

excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de 

pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos 

juros e correção monetária, fica determinado o seguinte:a)intime-se a 

parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo certo que, 

havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua poderes 

específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. Ressalto que, 

neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do teto de 60 

salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor principal 

corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores totais, nos 

termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem como 

deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da requisição;b)não 

havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de execução 

na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à eventual 

sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.00142360

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 126607 Nr: 5532-55.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORCELINA MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito por decisão 

preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes iguais para 

os aludidos herdeiros;c)inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, 

intime-se o patrono do de cujus para que indique os sucessores do autor, 

os quais deverão ser intimados pessoalmente para habilitar-se no 

presente feito. 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:Caso, 

após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem ao teto 

de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento mediante 

RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e correção 

monetária, fica determinado o seguinte:a)intime-se a parte exequente para 

que se manifeste a respeito, sendo certo que, havendo renúncia ao 

excedente, desde que o patrono possua poderes específicos para tanto, 

fica desde já acolhida a renúncia. Ressalto que, neste caso, a RPV deverá 

ser preenchida com o valor do teto de 60 salários mínimos, devendo ser 

preenchidos os campos do valor principal corrigido, bem como dos juros 

proporcionalmente aos valores totais, nos termos da planilha COREJ 

desenvolvida para o aludido fim, bem como deverá ser anotada a 

data-base do mês de expedição da requisição;b)não havendo renúncia, 

deverá a parte autora formalizar pedido de execução na forma do art. 534 

do Código de Processo Civil c/c art. 100 da Constituição Federal de 1988, 

ficando desde já autorizada a requisição do pagamento via precatório dos 

valores incontroversos, conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 

535 do CPC.3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:Caso 

a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na fase de 

cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores 

nos autos e comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com 

as baixas e c

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 125398 Nr: 4379-84.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA FRANCISCA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... ;c)inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do 

de cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao 

eventual excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de 

valores, verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários 
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mínimos para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo 

em vista a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.00142360

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 133465 Nr: 3427-71.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA SILVA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.00142360

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 150135 Nr: 10150-72.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERLI DE QUELUZ, ANTONIO CORREA BRAGA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser 

preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 134626 Nr: 4724-16.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA MARTINS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 
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diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.00142360

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 132816 Nr: 2712-29.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DE ASSIS PRATES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido 

em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 180508 Nr: 22408-46.2014.811.0055

 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 APARECIDA MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...para os aludidos herdeiros;c)inexistindo dependentes/herdeiros 

habilitados, intime-se o patrono do de cujus para que indique os 

sucessores do autor, os quais deverão ser intimados pessoalmente para 

habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para 

RPV:Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes 

excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de 

pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos 

juros e correção monetária, fica determinado o seguinte:a)intime-se a 

parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo certo que, 

havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua poderes 

específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. Ressalto que, 

neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do teto de 60 

salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor principal 

corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores totais, nos 

termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem como 

deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da requisição;b)não 

havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de execução 

na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à eventual 

sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 167992 Nr: 8360-82.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDEI BATISTA TEIXEIRA

 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:

 ... do autor, os quais deverão ser intimados pessoalmente para 

habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para 

RPV:Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes 

excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de 

pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos 

juros e correção monetária, fica determinado o seguinte:a)intime-se a 

parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo certo que, 

havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua poderes 

específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. Ressalto que, 

neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do teto de 60 

salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor principal 

corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores totais, nos 

termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem como 

deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da requisição;b)não 

havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de execução 

na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à eventual 

sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.00142360

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 104701 Nr: 3491-86.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, 
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WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 Processo n.º 3491-86.2008 (Cód. 104701)VISTOS, ETC.Em atenção ao 

pleito de fls. retro, vislumbro que merece acolhida, porquanto houve 

mudança do entendimento do Supremo Tribunal Federal que outrora se 

posicionava contrariamente à incidência de juros de mora após a 

homologação dos cálculos e o efetivo pagamento, desde que obedecido o 

lapso previsto no artigo 100, §1º, da Constituição Federal.A matéria foi 

submetida ao regime próprio de repercussão geral, quando da apreciação 

de questão de ordem apresentada pela Ministra Ellen Gracie no Recurso 

Extraordinário n.º 579.431-8/RS, ocasião em que foi fixada a seguinte tese 

pelo C. STF: Incidem os juros da mora no período compreendido entre a 

data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.Desta 

feita, bem assim com o desiderato de alinhar o entendimento desta 

magistrada à decisão proferida pelo Supremo, até mesmo com vias à 

segurança jurídica, defiro a pretensão para que incida juros moratórios e 

correção monetária desde a data do cálculo de atualização até a data da 

requisição do pagamento – acaso observado o lapso constitucional.Desta 

feita, intime-se o executado da atualização retro e, após, conclusos.Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 24 de agosto de 2018.FRANCISCO 

NEY GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 178615 Nr: 20745-62.2014.811.0055

 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: MERCIA SILVIA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Josefa de Souza - 

OAB:17378/0, FABIANA BORGES DE OLIVEIRA MORETI - OAB:16476 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 20745-62.2014 (Cód. 178615)

VISTOS, ETC.

Ante o teor do acórdão proferido, expeça-se o necessário para o 

arquivamento dos autos.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 24 de agosto de 2018.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 277193 Nr: 6721-87.2018.811.0055

 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: MARIA SIRLENE EVANGELISTA, MARIA GORETE 

EVANGELISTA, MESSIAS EVANGELISTA, EDINALVA EVANGELISTA, 

MARINALVA DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA ROSA GOLBERTO 

MENEZES - OAB:OAB/MT 16.155

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 6721-87.2018 (Cód. 277193)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista que não houve expediente forense na data da audiência 

agendada, redesigno o ato para o dia 28 de setembro de 2018, às 

13h00min.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 24 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 148760 Nr: 8675-81.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONORA NICACIA MOREIRA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL ADORNO LOPES - 

OAB:14308/MT, THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB:15256/MT

 Processo nº 8675-81.2012 (Cód. 148760)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a concordância com o cálculo apresentado, HOMOLOGO a 

planilha acostada ao feito junto ao pedido de cumprimento de sentença, 

devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3o, 

do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 24 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 114261 Nr: 4381-88.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS NEVES SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4381-88.2009 (Cód. 114261)VISTOS, ETC.Em atenção ao 

pleito de fls. retro, vislumbro que merece acolhida, porquanto houve 

mudança do entendimento do Supremo Tribunal Federal que outrora se 

posicionava contrariamente à incidência de juros de mora após a 

homologação dos cálculos e o efetivo pagamento, desde que obedecido o 

lapso previsto no artigo 100, §1º, da Constituição Federal.A matéria foi 

submetida ao regime próprio de repercussão geral, quando da apreciação 

de questão de ordem apresentada pela Ministra Ellen Gracie no Recurso 

Extraordinário n.º 579.431-8/RS, ocasião em que foi fixada a seguinte tese 

pelo C. STF: Incidem os juros da mora no período compreendido entre a 

data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.Desta 

feita, bem assim com o desiderato de alinhar o entendimento desta 

magistrada à decisão proferida pelo Supremo, até mesmo com vias à 

segurança jurídica, defiro a pretensão para que incida juros moratórios e 

correção monetária desde a data do cálculo de atualização até a data da 

requisição do pagamento – acaso observado o lapso constitucional.Desta 

feita, intime-se o executado da atualização retro e, após, conclusos.Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 24 de agosto de 2018.FRANCISCO 

NEY GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 176791 Nr: 18883-56.2014.811.0055

 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 LUCILVA DE LIMA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 18883-56.2014.811.0055 (Cód. 176791)

VISTOS, ETC.

Recebo o pedido de liquidação de sentença e, nos termos do artigo 510 do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032628/8/2018 Página 182 de 504



Código de Processo Civil, determino que intimem-se as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos a demonstrar a existência, ou não, de defasagem na 

remuneração decorrente do método de conversão de Cruzeiros Reais em 

Unidade Real de Valor – URV, bem como do eventual índice, e ocasional 

reestruturação financeira da carreira, dentre outros documentos.

Após, conclusos para apreciação do pedido de remessa ao contador.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 24 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 161694 Nr: 12513-95.2013.811.0055

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV FONTE- REDE TV, ISAC ANDRÉ GALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 Processo n.º 12513-95.2013 (Cód. 161694)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, constato que não houve a observância das 

disposições contidas no artigo 524, CPC/2015 in litteris:

Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição 

conter:

I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do 

executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1o a 3o;

II - o índice de correção monetária adotado;

III - os juros aplicados e as respectivas taxas;

IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária 

utilizados;

V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

VI - especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados;

VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível.

Destarte, intime-se o autor para, querendo, emendar a petição retro, 

observando o supracitado dispositivo legal no prazo de 30 (trinta) dias 

úteis, sob pena de arquivamento.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 24 de agosto de 2018.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205622 Nr: 19261-75.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATIMA APARECIDA JORGE SAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 19261-75.2015 (Cód. 205622)VISTOS, ETC.Inicialmente, em 

análise a petição de fl. 56, verifico que há pedido de restituição de prazo 

para manifestação, ante a ausência de intimação dos advogados 

substabelecidos.Todavia, consoante entendimento jurisprudencial, e até 

mesmo do Superior Tribunal de Justiça, só há nulidade da intimação caso o 

substabelecimento seja sem reservas, ou que haja pedido expresso neste 

sentido.Contudo, tais hipóteses não se enquadram ao caso em tela, tendo 

em vista que o documento acostado às fls. 50/51 é com reserva de 

poderes, o que autoriza que a intimação seja emitida em nome do 

advogado substabelecente ou do substabelecido, de forma que torna-se 

possível vislumbrar a validade das intimações. Desta maneira, pelas 

razões acima expostas, indefiro o pedido de restituição de prazo 

pleiteado.Outrossim, determino que as publicações e notificações 

referentes ao processo sejam, a partir deste momento, em nome do Dr. 

Wilker Christi Corrêa.Ademais, decorrido o prazo para eventual 

interposição de recurso, volvam-me os autos conclusos. Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 24 de agosto de 2018.FRANCISCO 

NEY GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 276434 Nr: 6057-56.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLA ALVES NEVES, THIAGO SOARES CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 6057-56.2018 (Cód. 276434)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista que não houve expediente forense na data da audiência 

agendada, redesigno o ato para o dia 28 de setembro de 2018, às 

13h15min.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 24 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 128333 Nr: 7218-82.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACYR BUFFETE, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE, PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA 

SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CARVALHO FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo nº 7218-82.2010 (Cód. 128333)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista que a parte autora e o Município de Tangará da Serra 

concordaram o cálculo apresentado a fl. 164-v, bem como considerando 

que o Estado de Mato Grosso deixou transcorrer “in albis” o prazo para 

manifestação, HOMOLOGO a planilha acostada ao feito junto ao pedido de 

cumprimento de sentença, devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições 

insertas no artigo 535, § 3o, do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 24 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 212329 Nr: 3932-86.2016.811.0055

 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: ROSANA MARA TEIXEIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 
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SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3932-86.2016.811.0055 (Cód. 212329)

VISTOS, ETC.

Recebo o pedido de liquidação de sentença e, nos termos do artigo 510 do 

Código de Processo Civil, determino que intimem-se as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos a demonstrar a existência, ou não, de defasagem na 

remuneração decorrente do método de conversão de Cruzeiros Reais em 

Unidade Real de Valor – URV, bem como do eventual índice, e ocasional 

reestruturação financeira da carreira, dentre outros documentos.

Após, conclusos para apreciação do pedido de remessa ao contador.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 24 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 240231 Nr: 8095-75.2017.811.0055

 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: NEIDE RIBEIRO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8095-75.2017 (Cód. 240231)

VISTOS, ETC.

Inicialmente, em análise a petição de fl. 151, verifico que há pedido de 

restituição de prazo para manifestação, ante a ausência de intimação dos 

advogados substabelecidos.

Todavia, consoante entendimento jurisprudencial, e até mesmo do Superior 

Tribunal de Justiça, só há nulidade da intimação caso o substabelecimento 

seja sem reservas, ou que haja pedido expresso neste sentido.

Contudo, tais hipóteses não se enquadram ao caso em tela, tendo em vista 

que o documento acostado às fls. 75/76 é com reserva de poderes, o que 

autoriza que a intimação seja emitida em nome do advogado 

substabelecente ou do substabelecido, de forma que torna-se possível 

vislumbrar a validade das intimações de fls. 144 e 150.

Neste sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL C/C REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - SENTENÇA 

JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AÇÃO - PRELIMINAR DE 

NULIDADE DE INTIMAÇÃO - SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA DE 

PODERES - VALIDADE DA INTIMAÇÃO EFETIVADA EM NOME DE UM DOS 

CAUSÍDICOS - ALEGAÇÃO REJEITADA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO 

DE DEFESA - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO 

PARA EMENDA DA INICIAL - DOCUMENTO INDISPENSÁVEL - 

CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO - VEDAÇÃO À DECISÃO 

SURPRESA - SENTENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS A FIM DE 

OPORTUNIZAR A JUNTADA DE DOCUMENTO E PROCURAÇÃO - 

PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO. Na hipótese de 

substabelecimento com reserva de poderes e ausente pedido expresso 

para que as intimações fossem feitas, exclusivamente, em nome de um 

dos advogados, reputa-se válida a intimação de apenas um dos 

causídicos constituídos. O julgamento levado à efeito sem oportunizar à 

parte autora emendar a inicial a fim de corrigir falha de documento 

indispensável à ação, que embasou a sentença de improcedência dos 

pedidos, tem feição de cerceamento de defesa e enseja a nulidade do 

decisum, máxime em razão da vedação à prolação de decisões surpresa, 

um dos princípios que regem o novo Código de Processo Civil.

(Ap 80616/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 

22/09/2017)

PROCESSUAL CIVIL - PRECLUSÃO - FALTA DE PREQUESTIONAMENTO - 

SÚMULA 211/STJ - INTIMAÇÃO DA SENTENÇA - SUBSTABELECIMENTO- 

PEDIDO PARA INTIMAÇÃO NO NOME DO ADVOGADO SUBSTABELECIDO - 

REPUBLICAÇÃO DA SENTENÇA - CONTAGEM DO PRAZO. 1. É 

inadmissível o recurso especial sobre ponto que não foi objeto de 

prequestionamento. Súmula 211/STJ. 2. Quando há substabelecimento 

sem reservas, a intimação só se perfaz quando chamado o advogado 

substabelecido. Se o substabelecimento é com reserva de poder, a 

intimação pode ser feita no nome de um deles, substabelecente ou 

substabelecido, dando-se preferência ao advogado que pratica os últimos 

atos da instrução. 3. A intimação deverá ser feita necessariamente no 

nome do advogado substabelecido, se houve pedido expresso nesse 

sentido. 4. Reconhecida pelo juízo de primeiro grau a incorreção da 

primeira publicação da sentença, é a partir da segunda publicação que se 

inicia o prazo para interposição da apelação. 5. Recurso especial 

conhecido em parte e, nessa parte, provido.

(STJ - REsp: 784325 RJ 2005/0160359-0, Relator: Ministra ELIANA 

CALMON, Data de Julgamento: 07/08/2007, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJ 16/08/2007 p. 310)

Desta maneira, pelas razões acima expostas, indefiro o pedido de 

restituição de prazo pleiteado.

Outrossim, determino que as publicações e notificações referentes ao 

processo sejam, a partir deste momento, em nome do Dr. Wilker Christi 

Corrêa.

Ademais, decorrido o prazo para eventual interposição de recurso, 

volvam-me os autos conclusos.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 23 de agosto de 2018.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205868 Nr: 19517-18.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANE CRISTINA DA SILVA GOULART DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8095-75.2017 (Cód. 240231)

VISTOS, ETC.

Inicialmente, em análise a petição de fl. 151, verifico que há pedido de 

restituição de prazo para manifestação, ante a ausência de intimação dos 

advogados substabelecidos.

Todavia, consoante entendimento jurisprudencial, e até mesmo do Superior 

Tribunal de Justiça, só há nulidade da intimação caso o substabelecimento 

seja sem reservas, ou que haja pedido expresso neste sentido.

Contudo, tais hipóteses não se enquadram ao caso em tela, tendo em vista 

que o documento acostado às fls. 75/76 é com reserva de poderes, o que 

autoriza que a intimação seja emitida em nome do advogado 

substabelecente ou do substabelecido, de forma que torna-se possível 

vislumbrar a validade das intimações de fls. 144 e 150.

Neste sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL C/C REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - SENTENÇA 

JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AÇÃO - PRELIMINAR DE 

NULIDADE DE INTIMAÇÃO - SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA DE 

PODERES - VALIDADE DA INTIMAÇÃO EFETIVADA EM NOME DE UM DOS 

CAUSÍDICOS - ALEGAÇÃO REJEITADA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO 

DE DEFESA - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO 

PARA EMENDA DA INICIAL - DOCUMENTO INDISPENSÁVEL - 

CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO - VEDAÇÃO À DECISÃO 

SURPRESA - SENTENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS A FIM DE 

OPORTUNIZAR A JUNTADA DE DOCUMENTO E PROCURAÇÃO - 

PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO. Na hipótese de 

substabelecimento com reserva de poderes e ausente pedido expresso 

para que as intimações fossem feitas, exclusivamente, em nome de um 

dos advogados, reputa-se válida a intimação de apenas um dos 

causídicos constituídos. O julgamento levado à efeito sem oportunizar à 

parte autora emendar a inicial a fim de corrigir falha de documento 

indispensável à ação, que embasou a sentença de improcedência dos 

pedidos, tem feição de cerceamento de defesa e enseja a nulidade do 

decisum, máxime em razão da vedação à prolação de decisões surpresa, 

um dos princípios que regem o novo Código de Processo Civil.

(Ap 80616/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA 
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DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 

22/09/2017)

PROCESSUAL CIVIL - PRECLUSÃO - FALTA DE PREQUESTIONAMENTO - 

SÚMULA 211/STJ - INTIMAÇÃO DA SENTENÇA - SUBSTABELECIMENTO- 

PEDIDO PARA INTIMAÇÃO NO NOME DO ADVOGADO SUBSTABELECIDO - 

REPUBLICAÇÃO DA SENTENÇA - CONTAGEM DO PRAZO. 1. É 

inadmissível o recurso especial sobre ponto que não foi objeto de 

prequestionamento. Súmula 211/STJ. 2. Quando há substabelecimento 

sem reservas, a intimação só se perfaz quando chamado o advogado 

substabelecido. Se o substabelecimento é com reserva de poder, a 

intimação pode ser feita no nome de um deles, substabelecente ou 

substabelecido, dando-se preferência ao advogado que pratica os últimos 

atos da instrução. 3. A intimação deverá ser feita necessariamente no 

nome do advogado substabelecido, se houve pedido expresso nesse 

sentido. 4. Reconhecida pelo juízo de primeiro grau a incorreção da 

primeira publicação da sentença, é a partir da segunda publicação que se 

inicia o prazo para interposição da apelação. 5. Recurso especial 

conhecido em parte e, nessa parte, provido.

(STJ - REsp: 784325 RJ 2005/0160359-0, Relator: Ministra ELIANA 

CALMON, Data de Julgamento: 07/08/2007, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJ 16/08/2007 p. 310)

Desta maneira, pelas razões acima expostas, indefiro o pedido de 

restituição de prazo pleiteado.

Outrossim, determino que as publicações e notificações referentes ao 

processo sejam, a partir deste momento, em nome do Dr. Wilker Christi 

Corrêa.

Ademais, decorrido o prazo para eventual interposição de recurso, 

volvam-me os autos conclusos.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 23 de agosto de 2018.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 124421 Nr: 3416-76.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELMO VIEIRA PADILHA, FRANCO ARIEL BIZARELLO 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT, 

GERALDO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:7557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004/MT, JOSÉ ANTONIO DUTRA - OAB:4470/MT

 Processo nº 3416-76.2010 (Cód. 124421)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a concordância com o cálculo apresentado, HOMOLOGO a 

planilha acostada ao feito junto ao pedido de cumprimento de sentença, 

devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3o, 

do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 23 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 133004 Nr: 2916-73.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE JESUS FAUSTINO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 de cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao 

eventual excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de 

valores, verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários 

mínimos para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo 

em vista a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo. 

Às providências.Tangará da Serra-MT, 22 de agosto de 2018.Marcos 

Terencio Agostinho PiresJuiz de Direitocooperador durante regime de 

exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 194565 Nr: 10557-73.2015.811.0055

 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: EDENI KROETZELER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... abilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser 

preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 
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eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 139910 Nr: 10431-62.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMÃO FILHO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLISON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando-se que o pedido de destaque se refere apenas ao 

percentual que se refere aos valores atrazados, qual seja 30%, não 

existindo qualquer pedido quanto aos demais valores mencionados no 

contrato, proceda-se o cumprimento da decisão de fls. 167.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 133502 Nr: 3461-46.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA BIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT, MIGUEL BIZ - OAB:PA 15.409-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido 

em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 183284 Nr: 1344-43.2015.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SLAVIK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1344-43.2015.811.0055 – COD.183284

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: PAULO SLAVIK

INTIMANDO(A, S): Paulo Slavik, Cpf: 20648260178, Rg: 226.039 SSP MT 

Filiação: , brasileiro(a), casado(a), agricultor, Endereço: atualmente em 

lugar incerto ou não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 449,18 (quatrocentos e quarenta e nove reais e dezoito 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, no 

prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

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

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze 

reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 136,23 

(cento e trinta e seis reais e vinte e três centavos). Fica cientificado de 

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

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante.

Eu, Regiane Gomes de Souza - Técnica Judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 20 de agosto de 2018.

Claudilene Gonçalves Fidelis

Gestora Geral

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 116354 Nr: 6403-22.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO LEONARDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT, MAURICIO DE CARVALHO - OAB:10052- A/MT

 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 cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 
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11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 107282 Nr: 5957-53.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRAIDE VERNEQUE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDILATIF MAHAMED TUFAILE - 

OAB:96136, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 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 cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 145805 Nr: 5522-40.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONE BRAGA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423/MT

 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 cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 117126 Nr: 7209-57.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FREDERICO KUHN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 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 cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 55203 Nr: 4757-79.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSTINA MARINA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA LIZ DE OLIVEIRA 

FUZETTI - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001939-20.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSICLEIA RODRIGUES DE JESUS (IMPETRANTE)

LINDOLFO ALVES DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DA 22ª CIRETRAN DE TANGARÁ DA SERRA MT- JUAREZ TIEL 

(IMPETRADO)

 

INTIMAÇÃO DA impetrante para colacionar aos autos, no prazo de 15 dias, 

instrumento de procuração e declaração de hipossuficiência devidamente 

assinado eis que os documentos são apócrifos, sob pena de 

indeferimento.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 286074 Nr: 13937-02.2018.811.0055

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO PRUDENCIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. M. C. HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA 

DA CRIANÇA LTDA, JOSÉ CARLOS DI ANIBALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:7.591/MT, João Alberto Rodrigues dos Santos Grassano - 

OAB:23852, THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de suspensão do feito em razão das tratativas de acordo 

entre as partes (fl. 52).

Em razão da suspensão retro, resta prejudicada a audiência de 

conciliação designada para o dia 29 do corrente mês, assim cancelo-a.

Decorrido o prazo da suspensão, certifique-se e após renove-se a 

conclusão para designação de nova audiência.

Às providências.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 283901 Nr: 12198-91.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS HENRIQUE PEREIRA CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA 

- OAB:13286-A

 Vistos, DO PROCEDIMENTO. 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 14/09/2018, às 13h.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.DA 

PRISÃO. Com relação à prisão, verifico que a medida extrema foi 

decretada para garantia da ordem pública e também para aplicação da lei 

penal em 16 de junho de 2018. Importante assinalar a grande quantidade 

de droga apreendida: mais de 08 (oito) quilos de maconha e mais 11 

(onze) gramas de cocaína. Inexiste constrangimento ilegal quando a 

decretação da prisão preventiva se pautar na necessidade de garantir a 

ordem pública, materializada na maior reprovabilidade da conduta 

perpetrada, depreendida especialmente da expressiva quantidade de 

droga apreendida em poder do paciente, consistente em 17,564kg de 

maconha. Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem 

pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas 

cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código Processual Penal. 

Incabível falar em incidência do princípio da homogeneidade, quando 

devidamente atendidos os pressupostos e requisitos autorizadores da 

prisão preventiva, por se tratar de medida cautelar adotada antes da 

sentença definitiva e que não se confunde com o regime a ser imposto 

para o cumprimento de eventual pena privativa de liberdade. É pacífico o 

entendimento nos tribunais pátrios de que condições pessoais favoráveis, 

por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao 

processo em liberdade. (TJMT; HC 177864/2016; Barra do Garças; Rel. 

Des. Pedro Sakamoto; Julg. 25/01/2017; DJMT 02/02/2017; Pág. 72).Com 

tais considerações, em consonância com o MPE, mantenho a segregação 

preventiva e indefiro o pedido liberatório. Intimem-se.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000567-70.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ITALO JORGE SILVEIRA LEITE (ADVOGADO(A))

CLEBER ALVARENGA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

O. J. BOMBAS INJETORAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

VISTOS Considerando que se esgotaram todos os meios para garantir a 

execução, defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade de 

contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC 

de 2015, prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro ou ativos 

financeiros. Uma vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se o 

executado, nos termos do art. 854, § 2º, do CPC de 2015 e designe-se 

data para audiência de conciliação (art. 53 e §§, da Lei nº 9.099/95). 

Considerando que a diligência pelo sistema BACENJUD foi infrutífera, 

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. Sendo 

positiva a diligência, EXPEÇA-SE mandado de penhora, avaliação e 

depósito, a fim de que o Senhor Oficial de Justiça proceda à penhora dos 

veículos objeto de restrição indicados nos extratos anexos, mantendo-se 

por ora o executado como fiel depositário. A diligência indicou a existência 

de um veículo em nome da executada, sobre o qual, porém, 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 a 

exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do processo sem resolução do mérito. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra, 03 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1001595-39.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS (ORDENANTE)

LEANDRO DOS SANTOS TURATI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALCOLUMBRE (ORDENADO)

FU YUN YUAN (ORDENADO)

PAULA FERNANDA ALCANTARA DE VEIGA CABRAL (ORDENADO)

HE XING (ORDENADO)

MENAHEM ALCOLUMBRE FILHO (ORDENADO)

 

Procedo a intimação da parte autora, na pessoa de seu patrono, para que 

dentro do prazo legal forneça o endereço das partes promovidas: HE XING 

e FU YUN YUA, face as devoluções dos ARs, pelos MOTIVOS: 

"DESCONHECIDOS".

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001124-23.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SILAS LUCIO DE GODOI (EXEQUENTE)

Marco Antonio de Mello (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO FERNANDES PARENTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Tratando-se de ação de cobrança, incabível o requerimento do ID 

14878414, razão pela qual indefiro o pedido. Promovam-se as alterações 

no sistema PJe, para que conste como procedimento de conhecimento (e 

não execução de título extrajudicial). Antes de determinar o regular 

prosseguimento do feito, necessário que o reclamante preste alguns 

esclarecimentos; o que já deveria ter sido determinado inclusive quando 

do recebimento e julgamento dos embargos de declaração por ele 

interpostos. O reclamante requereu a renúncia ao que excede o valor de 

40 salários mínimos, para que o presente feito tivesse trâmite perante este 

Juizado Especial. No entanto, é possível observar pelo que consta da 

petição inicial que a obrigação a cargo do réu, pretendida pelo reclamante, 

não consiste em pagamento em dinheiro, mas sim em entrega de coisa. 

Assim, antes de determinar o regular prosseguimento do feito, é 

imprescindível que o reclamante esclareça qual a quantidade do produto 

cuja entrega pretende equivale ao teto do Juizado Especial, ou seja, 40 

salários mínimos. Intime-se o reclamante para, no prazo de 10 dias, prestar 

os referidos esclarecimentos e requerer o que entender de direito, sob 

pena de extinção sem resolução do mérito. 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: 8011385-93.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

OTACILIO TERRA (REQUERENTE)

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ALECANDRA COSTA DE ASSIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR DOURADO LORENTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 14889978. Após, AO ARQUIVO com as 

devidas baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 24 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001546-32.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

JOSE RENATO SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. INDEFIRO o pedido do ID 14874329, uma vez que na sentença do 

ID 14209402 não houve nenhum comando condenatório a fim de 

possibilitar a imediata execução do título, pois a sentença se limitou a julgar 

improcedente a ação declaratória de inexistência de débito ajuizada pelo 
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autor. Assim, a mera improcedência de uma ação de inexistência de débito 

não possibilita o prosseguimento do feito ao cumprimento de sentença 

para a imediata execução do título. ARQUIVEM-SE os autos com as 

devidas baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 24 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000608-03.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Desnecessária a conclusão dos autos, uma vez que no despacho 

do ID 14745679 já havia determinação quanto as providências a serem 

adotadas em caso de manifestação do reclamante.. Assim, CUMPRA-SE 

conforme já determinado. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 

24 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020075-48.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (REQUERENTE)

ELIDA MOTTINHA SILVA (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZETE BARBOSA DE LIMA (REQUERIDO)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Desnecessária a conclusão dos autos, uma vez que no despacho 

do ID 14321222 há determinação para o arquivamento do feito em caso de 

inércia pelo reclamante. Assim, ARQUIVEM-SE os autos com as devidas 

baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 24 de 

agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011671-71.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA VITOR DE SALES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR ANTONIO MARCIANO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

HIDÁRIO JORDÃO MARQUES (TERCEIRO INTERESSADO)

ELAINE ANDRADE COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Embora a exequente tenha noticiado que o executado deixou de 

dar continuidade ao cumprimento do acordo, nada requereu no documento 

juntado no ID 14254056. Assim, INTIME-SE a exequente para, no prazo de 

10 dias, requerer o que entender de direito sob pena de arquivamento, o 

que desde já fica determinado em caso de inércia. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Tangará da Serra/MT, 24 de agosto de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011901-50.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO (EXEQUENTE)

RAFAEL SOARES MARTINAZZO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO JUNIOR LUDWIG (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Indefiro o pedido de citação por hora certa, uma vez que não há 

sentido algum na utilização, no âmbito dos Juizados Especiais. Conforme 

entendimento sufragado, há muito, pela jurisprudência das Turmas 

Recursais, conforme consta do Enunciado nº 5 do FONAJE, o ato de 

citação recebido no endereço da parte é plenamente válida, desde que 

identificado o seu recebedor. Assim, tendo em vista que não há 

informações se o executado estaria residindo no endereço informado nos 

autos e, considerando que no mandado do ID 14388956 ficou certificado 

que não houve sua localização naquele endereço, deixo de determinar a 

expedição de novo mandado. Assim sendo, INTIME-SE o exequente para, 

no prazo de 10 dias, informar o endereço atualizado do executado ou 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção sem resolução 

do mérito. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 

24 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011742-73.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DRI METAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME (REQUERENTE)

CAROLINA ATALA CASTILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRISERRA PECAS E IMPLEMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

VISTOS Defiro o requerimento formulado pelo exequente, determinando a 

inclusão de restrição de veículos em nome do(s) executado(s) via 

RENAJUD, conforme autorizam os itens 1.17.1 e seguintes da CNGC/MT. 

Considerando que a diligência pelo RENAJUD também foi infrutífera, passo 

à análise do requerimento para pesquisa de bens pelo sistema INFOJUD. 

Conforme dispõe o item 2.16.1 da CNGC, somente se justifica a requisição 

de informações à Receita Federal do Brasil quando o credor demonstrar e 

justificar ter esgotado todos os meios possíveis para obtê-las, ou quando 

determinada ex officio pelo magistrado, que deverá sucintamente justificar 

a requisição. No caso dos autos, verifico que o credor justificou 

adequadamente a impossibilidade de obter tais informações por outros 

meios, tanto que foram efetivadas diversas diligências no sentido de 

localizar bens/endereços, as quais restaram infrutíferas. Nesse passo, 

tendo o requerente cumprido a exigência descrita no comando 

regulamentar acima descrito, DEFIRO o pedido. A requisição será feita por 

meio da ferramenta INFOJUD, conforme o item 2.16.1.1 da CNGC, devendo 

a Secretaria se atentar para o cumprimento dos itens 2.16.4 e ss. da 

CNGC. Considerando que não há declarações na base de dados da SRF, 

intime-se a exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de 

inércia. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da 

Serra-MT, 23 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011193-97.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON WIEDERKEHR (EXEQUENTE)

FELIPE BEDIN BIASOTTO (ADVOGADO(A))

JAIR WIEDERKEHR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISAUTO COMERCIO DE SOM AUTOMOTIVO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

VISTOS Conforme dispõe o item 2.16.1 da CNGC, somente se justifica a 

requisição de informações à Receita Federal do Brasil quando o credor 

demonstrar e justificar ter esgotado todos os meios possíveis para 

obtê-las, ou quando determinada ex officio pelo magistrado, que deverá 

sucintamente justificar a requisição. No caso dos autos, verifico que o 

credor justificou adequadamente a impossibilidade de obter tais 

informações por outros meios, tanto que foram efetivadas diversas 

diligências no sentido de localizar bens/endereços, as quais restaram 

infrutíferas. Nesse passo, tendo o requerente cumprido a exigência 

descrita no comando regulamentar acima descrito, DEFIRO o pedido. A 

requisição será feita por meio da ferramenta INFOJUD, conforme o item 

2.16.1.1 da CNGC, devendo a Secretaria se atentar para o cumprimento 

dos itens 2.16.4 e ss. da CNGC. Considerando que não há declarações na 

base de dados da SRF, intime-se a exequente para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução 

do mérito. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da 

Serra-MT, 23 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001402-24.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS (ADVOGADO(A))

VANIA MARTINS (ADVOGADO(A))
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ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ORAIDES PINHEIRO DE AVILA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Promovo diligência no sentido de localizar o endereço da 

reclamada, via sistema BACENJUD e INFOJUD. Considerando que foi 

localizado endereço diverso do informado nos autos (extratos anexos), 

cite-se/intime-se da presente ação, designando-se data para realização 

de audiência de conciliação. Caso a diligência seja infrutífera, INTIME-SE o 

reclamante para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 27 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010000-76.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIBEMANIA - ORGANIZACAO DE EVENTOS MUSICAIS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIS REGINA ARSENO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. DEFIRO o pedido para promover buscas do endereço em nome do 

executado via sistema SIEL e BACENJUD. Com o resultado da pesquisa 

(documento anexo), INTIME-SE a exequente para, no prazo de 10 dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção sem resolução 

do mérito. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 27 

de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010396-63.2011.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ABEDANIL VITORINO DO ESPIRITO SANTO SILVA (EXEQUENTE)

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS (EXECUTADO)

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR (ADVOGADO(A))

BIANCA BRAGA (ADVOGADO(A))

EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor remanescente que 

ainda se encontra vinculado aos autos, em favor da parte executada. 

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, 27 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010394-83.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO IZIDORO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA 

(ADVOGADO(A))

WESLEY LEANDRO DAMASCENO (ADVOGADO(A))

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - SECRETARIA DE SAÚDE 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Para análise do pedido de bloqueio de valores, necessário que o 

reclamante junte aos autos orçamentos do medicamento pleiteado, nos 

termos do artigo 10 do Provimento nº 02/2015-CGJ. Assim, para que seja 

possível a análise do pedido, intime-se o reclamante para que apresente 

referidos documentos em 10 dias. Caso não haja manifestação, tornem os 

autos conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra-MT, 27 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000860-06.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA CARDOZO (REQUERENTE)

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S/A (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo,se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010692-46.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA GIOVANA SANTANA (REQUERENTE)

ROGERIO GALLEGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Impugnação apresentada pela Executada. 

Intimo a Exequente para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010482-92.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO PAZ (REQUERENTE)

OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Impugnação apresentada pela Executada. 

INTIMO a Parte Exequente para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001248-40.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO RAIMUNDO DA SILVA (REQUERENTE)

MARIANA CRESTANI PALMA (ADVOGADO(A))

WELLITON JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA (ADVOGADO(A))

TASSIA DE AZEVEDO BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA ZANETTI DA SILVA (REQUERIDO)

GILMAR BENTO DE SALES (ADVOGADO(A))

SHIRLEI REGINA DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

JOÃO BATISTA DOS SANTOS (REQUERIDO)

WESLEY FIRMINO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

TERMO DE AUDIÊNCIA Número do Processo: 1001248-40.2017.811.0055 – 

PJe RECLAMAÇÃO Data e Horário: 23 de agosto de 2018, 13h30(MT) 

PRESENTES Juiz de Direito: Dr. ANGELO JUDAI JUNIOR Reclamante: 

MAURO RAIMUNDO DA SILVA Reclamante: WELLITON JOSÉ DA SILVA 

Advogada: Dra. MARIANA CRESTANI PALMA Reclamado: REGINA DA 

SILVA SANTOS Reclamado: JOÃO BATISTA DOS SANTOS Advogado: Dr. 

GILSON DA SILVA OCORRÊNCIAS Aberta a audiência foi constatada a 

presença dos reclamantes e dos reclamados, acompanhados de seus 
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respectivos advogados. O sistema PJe está indisponível nesta data, não 

sendo possível acessar os documentos anexados pelas partes no 

processo. Foram solicitadas informações ao departamento de TI do TJMT, 

que informou que não há previsão para resolução do problema. Em razão 

da impossibilidade de acesso aos documentos, os i. advogados 

requereram a redesignação da audiência. DELIBERAÇÕES Em seguida, o 

MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: Vistos. Tendo em vista que o 

sistema PJe está indisponível nesta data, não havendo possibilidade de 

acessar os documentos anexados pelas partes nos autos, redesigno a 

audiência instrutória para o dia 12 de setembro de 2018, às 15h30. Saem 

os presentes intimados, inclusive as testemunhas presentes ao ato. 

Cumpra-se. Nada mais. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito MARIANA 

CRESTANI PALMA Advogada GILSON DA SILVA Advogado MAURO 

RAIMUNDO DA SILVA WELLITON JOSÉ DA SILVA Reclamante Reclamante 

SHIRLEI REGINA DA SILVA SANTOS JOÃO BATISTA DOS SANTOS 

Reclamada Reclamado

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001552-39.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUSIMEIRE SOCORRO OLIVEIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VITOR SCEDRZYK BRAGA (ADVOGADO(A))

Star Hair (REQUERIDO)

MARIANA CRESTANI PALMA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Cumpra-se o despacho retro, que designou audiência instrutória 

para o dia 23 de agosto de 2018, às 14h30, intimando-se as partes do 

conteúdo da decisão. Tangará da Serra, 11 de julho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001926-21.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON RODOLFO POLONI - ME (REQUERENTE)

ROSANA MOSQUIM POLONI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GALLI & GALLI LTDA (REQUERIDO)

CARLA CRISTINA GALLI (REQUERIDO)

 

Certifico que torno sem efeito a audiência redesignada pela Sra 

Conciliadora para o dia 15/10/2018, às 15h45min em razão de não existir 

nos autos ordem judicial determinando a redesignação. Certifico que a 

audiência de tentativa de conciliação deverá se realizar no dia 15/10/2018 

às 14h45min, conforme designação pelo Sistema, intimações e citações 

expedidas nos autos. INTIMO a Parte Reclamante da presente certidão, 

bem como para requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002061-33.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILSON SEVERINO MARTINS (ADVOGADO(A))

ROSSANA TORTOLA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A inicial necessita ser emendada. A reclamante requer em 

medida de urgência que o reclamado seja compelido a retirar seu nome 

dos órgãos de proteção ao crédito, ao argumento de que a inscrição é 

indevida por ter sido adimplida a obrigação. No entanto, para demonstrar o 

adimplemento, junta comprovante relativo a título que está em nome da 

empresa Unic, ao passo que a negativação foi realizada pela empresa 

Unopar. Assim, nos termos do art. 320 do CPC, faculto a parte reclamante, 

no prazo de 15 (quinze dias), emendar a inicial para esclarecer qual a 

correlação entre as empresas citadas, justificando inclusive qual o motivo 

para que a reclamada Anhanguera figure no polo passivo, tudo sob pena 

de indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 27 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001662-04.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEDY FILIPIN (REQUERENTE)

ESTELA REDIVO DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEOMARA LUIZA MOREIRA TEIXEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Certifique-se quanto a realização da audiência de conciliação 

designada para o dia 27.08.2018. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 27 de 

agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001081-86.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR PRESTES WENDELER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 14874356. Oficie-se conforme requerido. 

Com a resposta, INTIME-SE o reclamante para, no prazo de 10 dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção sem resolução 

do mérito. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 27 

de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001372-23.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA (ADVOGADO(A))

APARECIDA MARIA VIEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Antes de deliberar sobre o pedido do ID 14833340, INTIME-SE o 

exequente para, no prazo de 10 dias, apresentar demonstrativo atualizado 

do valor executado, no qual deverá fazer incidir juros simples, em respeito 

ao disposto no art. 4º do Decreto Lei 22.626/33, que veda a incidência de 

juros sobre juros, salvo exceções expressamente determinadas em lei. 

Deverá também excluir o valor referente aos honorários de sucumbência, 

tudo sob pena de extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 27 de agosto de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010097-76.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDETE MENDES DE FARIAS FREITAS (REQUERENTE)

DARLENE KATIA FOGLIATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARRASCO & SILVA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando a certidão do ID 14973232, DEFIRO o pedido de 

redesignação da audiência de conciliação. Considerando que a certidão 

informa que o reclamado, reside no endereço informado, DETERMINO que 

citação/intimação seja realizada por Oficial de Justiça, consignando que 

caso a reclamada não esteja no local, a contra-fé poderá ser entregue a 

qualquer pessoa, identificando-se adequadamente o recebedor, conforme 

autoriza o Enunciado nº 5 do FONAJE: a correspondência ou contra-fé 

recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que 

identificado o seu recebedor. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 27 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-12.2017.8.11.0055
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Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS PONTES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI 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 da reclamante. 

Após, conclusos. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 27 de agosto de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000370-81.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE NERI DE OLIVEIRA (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 Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Caso nada seja requerido no prazo legal, remetam-se os autos 

ao arquivo procedendo-se às baixas e anotações de estilo. Sem prejuízo, 

intime-se a parte reclamada para, se for o caso, pagamento das custas 

processuais no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 27 de 

Agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000317-03.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DE JESUS OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Caso nada seja requerido no prazo legal, remetam-se os autos 

ao arquivo procedendo-se às baixas e anotações de estilo. Sem prejuízo, 

intime-se a parte reclamada para, se for o caso, pagamento das custas 

processuais no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 27 de 

Agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002051-86.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO (ADVOGADO(A))

MAYCON DOUGLAS CAVALHEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral 

postulando em sede de medida liminar que seja determinada a exclusão da 

inscrição de seu nome dos bancos de dados dos serviços de proteção ao 

crédito, ao argumento que nada deve à reclamada, uma vez que seu 

curso é custeado integralmente pelo Fies. Do disposto no art. 300 do 

Código de Processo Civil de 2015, verifica-se que são requisitos 

imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo reclamante, o 

pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na demanda e o 

fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. 

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. A plausibilidade jurídica do pedido se 

consubstancia na provável declaração de inexistência de débito e o 

indevido lançamento do nome do reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. O reclamante junta aos autos o extrato fornecido pela própria 

reclamada demonstrando que não tem obrigações pendentes de 

pagamento, tendo em vista que possui bolsa integral (Id 14892916). Está, 

portanto, razoavelmente demonstrado, em juízo de rasa cognição, pelos 

documentos juntados à inicial, a ilegitimidade da inscrição, tudo aliado ao 

fato de que não seria possível lhe impor a produção de prova de fato 

negativo, devendo a prova da existência da negociação e da pendência 

do débito, se for o caso, ser produzida pela empresa reclamada. 

Outrossim, se no julgamento do pedido ficar constatada a existência e 

validade da negociação bem como a pendência do pagamento, a presente 

decisão poderá perfeitamente ser revogada, tornando a inscrição a 

produzir efeitos. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas 

aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela de urgência antecipada, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento. Diante disto, 

reconheço a probabilidade do direito invocado em razão da probabilidade 

de ser reconhecida a inexistência de débito e a consequente ausência do 

inadimplemento por parte do reclamante, o fato de a prova até este 

momento produzida não ser equívoca, bem como o fundado receio de 

dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que do bloqueio de 

crédito podem resultar. Por fim, verifico ausência de perigo de 

irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 300, 

§3º) e até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser 

revogada esta decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao 

crédito a produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à 

empresa reclamada. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 

300, do CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a 

tutela de urgência antecipada a fim de determinar seja excluído o nome do 

reclamante dos registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, 

SERASA, entre outros), com relação ao débito objeto da presente 

demanda, lançado pela empresa reclamada. Oficie-se, conforme 

requerido. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do 

art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se a parte reclamada por carta com aviso de recepção, 

intimando-a também para comparecimento à audiência de conciliação. Na 

carta de citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 27 de agosto 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002058-78.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA GONCALVES FILHO (REQUERENTE)
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WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. O reclamante ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE 

DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS com 

pedido de medida de urgência consistente em determinar a exclusão do 

nome do reclamante do serviço de proteção ao crédito, sob o argumento 

de que o débito que ensejou o apontamento já foi quitado. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

autor, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na demanda e o 

fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. 

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a analise 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. Como consequência, deve estar demonstrada a 

necessidade de deferimento da tutela de urgência antecipada, bem como 

que, sendo a tutela concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, 

isto é, seria ineficaz. Sob juízo de cognição sumária, não verifico a 

presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência. Da análise 

da documentação anexada à inicial, verifica-se que a inscrição do nome 

do reclamante no órgão de proteção ao crédito resultou do protesto de um 

título cuja dívida, conforme exposição do próprio reclamante, é decorrente 

do não adimplemento voluntário de obrigação de pagamento no tempo e 

modo devidos. Em outras palavras, o reclamante não controverte quanto à 

existência da dívida que resultou na inscrição, insurgindo-se apenas 

quanto ao fato de que o reclamado não promoveu a exclusão da restrição 

mesmo tendo adimplido posteriormente a obrigação. Não verifico, no 

entanto, em juízo de rasa cognição, ato ilícito praticado pelo reclamado que 

renda ensejo à concessão da medida ora pretendida. Isso porque a 

permanência do nome do devedor, ora reclamante, no cadastro de 

inadimplentes decorre de sua própria omissão. Ocorre que, nos termos da 

lei de regência, é ônus do devedor (não do credor) o cancelamento do 

protesto quando o pagamento da obrigação ocorre depois de efetivado o 

protesto do título. Prescreve o § 1º do art. 26 da Lei 9.492/97: “O 

cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente ao 

Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante 

apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada. §1º 

Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de 

dívida protestado, será exigida a declaração de anuência, com 

identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de 

protesto como credor originário ou por endosso translativo.” A obrigação 

do credor, nessas situações, é o fornecimento da carta de anuência para 

o cancelamento, cuja diligência deverá ser promovida pelo próprio 

devedor. Assim, tivesse o reclamante providenciado o necessário ao 

cancelamento do protesto, a inscrição no cadastro de inadimplentes já 

teria sido automaticamente excluída, vez que uma providência está 

vinculada à outra. Nesse sentido, não pode o Poder Judiciário determinar a 

exclusão da inscrição quando a permanência do registro decorre de 

omissão do próprio devedor. Isso só seria possível se, conforme exposto 

anteriormente, houvesse alguma evidência de que o credor esteja se 

negando em fornecer a carta de anuência para a baixa do protesto, o que 

não é o caso dos autos. Não sendo essa a situação, impossível compelir o 

credor ao cancelamento do protesto, sem que exista qualquer evidência 

de que esteja se negando a fornecer a carta de anuência com a 

informação de pagamento. A existência de qualquer evidência quanto a 

eventual recusa de fornecimento da declaração de anuência despe de 

interesse quanto ao pedido de provimento jurisdicional determinando 

exclusão da restrição, pois nada impede que a própria parte reclamante, 

com a carta de anuência em mãos, providencie o cancelamento do 

protesto e, via de consequência, da inscrição do seu nome nos cadastros 

dos serviços de proteção ao crédito mediante simples apresentação do 

referido documento junto ao tabelionato respectivo. Diante disso, a parte 

reclamante falece (ao menos por ora) de interesse processual quanto ao 

pedido de tutela de urgência vertido na inicial pela patente ausência de 

fumus boni iuris e periculum in mora, pois deve antes se munir dos 

documentos indispensáveis (especialmente a carta de anuência) e obter 

por suas próprias forças o cancelamento do protesto, que por sua vez 

renderá ensejo à exclusão da restrição no cadastro de inadimplentes. 

Ressalte-se novamente que essa é a solução mais adequada no caso em 

análise, diante do fato de que não há nenhuma evidência, nem mesmo 

alegação do reclamante, no sentido de que o reclamado esteja recusando 

fornecer a declaração de anuência. E apenas a recusa no fornecimento 

poderia ensejar o deferimento da tutela de urgência pretendida. Não 

havendo evidência nenhuma nesse sentido, a responsabilidade do 

cancelamento do protesto é, a princípio, do devedor, até mesmo pelo que 

estabelece o contrato (Id 14944445 - cláusula oitava). A jurisprudência é 

pacífica no sentido de que medidas de urgência como a que está em 

debate somente se justifica quando o devedor demonstra não ter 

conseguido a carta de anuência: APELAÇÃO CÍVEL. ACÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. PAGAMENTO DO DÉBITO. 

MANUTENÇÃO DO PROTESTO. RESPONSABILIDADE PELA BAIXA DO 

PROTESTO. EMISSÃO DA CARTA DE ANUÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. O 

protesto inicialmente foi lícito e sua manutenção, após a quitação da dívida, 

não deu ensejo ao dano moral, porque o próprio devedor poderia ter 

providenciado o levantamento com a apresentação da carta de anuência. 

Por outro lado, não demonstrada negativa de emissão da carta de 

anuência, ônus que competia à parte autora, inexistindo prova de ato ilícito 

por parte da ré. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível Nº 

70059168096, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em 03/07/2014) (TJ-RS - AC: 

70059168096 RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Data de Julgamento: 

03/07/2014, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 08/07/2014) (grifos) AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS E PEDIDO DE LIMINAR. APONTAMENTO DE TÍTULO A 

PROTESTO. CANCELAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR, SALVO 

ESTIPULAÇÃO EM CONTRÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE RECUSA OU 

DEMORA INJUSTIFICADA DA EMISSÃO DA CARTA DE ANUÊNCIA. DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. O maior interessado na baixa da restrição é 

o devedor, que não honrou a obrigação no prazo avençado. Se o protesto 

for devido em razão de mora ou inadimplemento da obrigação, cabe ao 

devedor, salvo estipulação em contrário, não só providenciar a baixa do 

protesto, mas também pagar os emolumentos. Ademais, a autora não se 

desincumbiu de demonstrar que houve recusa ou injustificada demora da 

ré em lhe fornecer carta de anuência, a teor do que dispõe o artigo 333, 

inciso I, do CPC. Assim, não há que se falar em reparação por danos 

morais. Apelação não provida. (TJ-SP - APL: 00628571020098260506 SP 

0062857-10.2009.8.26.0506, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de 

Julgamento: 20/05/2015, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 20/05/2015) (grifos) Portanto, analisadas as alegações 

apresentadas, conclui-se que não subsistem os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela de urgência antecipada. Com estas razões, ausentes 

os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO, por ora, a tutela de urgência. 

Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 do 

Código de Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de conciliação. 

Cite-se a parte promovida preferencialmente por correspondência com 

aviso de recepção, intimando-a também para comparecimento à audiência 

de conciliação. A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de 

citação/intimação deverá constar a advertência de que o não 

comparecimento da parte promovida na audiência de conciliação importará 

em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para 

a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Intimem-se. Cumpra-se. 
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Tangará da Serra-MT, 27 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002041-42.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI (EXEQUENTE)

HITLER SANSAO SOBRINHO (EXEQUENTE)

HITLER SANSAO SOBRINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HABNER RAABY SOUZA BENNERT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Dispensado o relatório, diante do permissivo do art. 38, da Lei nº 

9.099/95. A inicial não pode ser recebida, visto que o Juizado Especial 

Cível não é competente para o conhecimento e processamento de 

execuções de títulos extrajudiciais com obrigação de entrega de coisa e 

de obrigação de fazer ou não fazer, tendo em vista a especializado do rito 

executivo que a elas se aplica, que é incompatível com o procedimento 

previsto no art. 53 da Lei nº 9.099/1995. Nesse sentido, é pacífico o 

entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que não podem 

ser processadas no Juizado Especial ações que tenham rito específico, 

não compatível com o estabelecido na Lei nº 9.099/1995. Essa conclusão 

fica bastante clara pela simples leitura do art. 53 da Lei nº 9.099/1995. 

Referido dispositivo legal autoriza, perante o Juizado Especial Cível, a 

execução de título executivo extrajudicial no valor de até 40 salários 

mínimos, estabelecendo em seus parágrafos o rito procedimental 

(penhora, designação de audiência de conciliação, embargos e fase de 

expropriação). O dispositivo, portanto, embora não explicitamente, deixa 

claro (diante do rito estabelecido em lei) que o título a que se refere a lei é 

apenas aquele que contempla obrigação de pagamento. Nesse passo, 

impossível o processamento de execuções que contemplem obrigações 

de entrega, de fazer ou não fazer, porquanto os ritos para referidas 

ações executivas são absolutamente distintos e incompatíveis com aquele 

que está previsto no dispositivo legal acima mencionado. Convém registrar 

que a doutrina vem adotando esse mesmo entendimento, a exemplo do 

que ensina o jurista Felippe Borring Rocha (Manual dos Juizados Especiais 

Cíveis Estaduais: teoria e prática – 8. ed. – São Paulo: Atlas, 2016. p. 

260/261): “Apesar da Lei nº 9.099/1995 não colocar isso de forma clara, 

entendemos que interesse de agir para o procedimento executivo dos 

Juizados Especiais abrange somente o cumprimento das obrigações de 

pagar, reconhecidas nos títulos executivos extrajudiciais, no valor de até 

40 salários mínimos. De fato, analisando os dispositivos pertinentes (arts. 

3º, § 1º, II e 53, caput), verifica-se que as regras previstas são todas 

focadas nas obrigações pecuniárias e que o único critério utilizado pelo 

legislador para definir o procedimento foi o valor do título executivo 

extrajudicial. Por isso, não é possível levar aos Juizados Especiais a 

execução das obrigações comportamentais (fazer, não fazer ou dar), 

quando firmadas em títulos extrajudiciais.” Válido ressaltar ainda que não 

se pode cogitar do processamento de pedidos dessa estirpe nos Juizados 

Especiais com fundamento no que dispõe o art. 52, V, da Lei nº 

9.099/1995. Referido dispositivo legal é específico para obrigações 

decorrentes de sentenças proferidas pelo próprio Juizado Especial, o que 

está expresso no seu caput. As regras de competência para as ações 

estabelecidas na Lei nº 9.099/1995 são absolutas, por versarem sobre 

competência material. Não há, portanto, como dar prosseguimento ao feito 

no âmbito deste Juizado Especial por flagrante incompetência desta justiça 

especializada, conforme acima exposto. A hipótese comporta o 

indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução 

de mérito, nos termos do art. 51, da Lei nº 9.099/95. Deverá, assim, o 

reclamante promover o pedido na Justiça Comum estadual. Por tais 

razões, declaro a incompetência deste Juizado Especial para o 

processamento do pedido, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO 

o processo sem resolução de mérito, determinando seu conseqüente 

arquivamento. Sem custas, diante do que estabelece o art. 54, da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 27 de agosto de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001220-05.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR (ADVOGADO(A))

S. E. ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1001220-05.2017.8.11.0045 Intimação do advogado da parte autora para 

se manifestar sobre o ID 6032182.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 96773 Nr: 3359-49.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BELONI TRICHES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR 

- OAB:17765A, FABIO PRANDINE MOLEIRO - OAB:14911-B/MT

 Código 96773.

Vistos etc.

I. Tendo em vista a vultuosa diferença de valores entre a avaliação 

realizada às f. 39/40 (R$ 1.011.640,50) e o valor alegado pelo executado 

às f. 68/80 (R$ 2.490.228,00), determino a realização de derradeira 

avalição sobre o imóvel penhorado.

II. Para tanto, nomeio para atuar como expert deste Juízo o corretor de 

imóveis AGUINALDO MARCOS DA SILVA (CRECI 6592 F), com endereço 

profissional na Avenida Paraná, nº 676-S, sala 02, Centro, em Lucas do 

Rio Verde/MT, fone (65) 99995-8555, o qual cumprirá escrupulosamente o 

encargo que lhe é conferido, independentemente de termo de 

compromisso (art. 466, CPC).

III. Com espeque no teor do art. 465 do CPC, determino que seja procedida 

à intimação das partes litigantes para que, no prazo improrrogável de 15 

(quinze) dias, indiquem assistentes técnicos e apresentem quesitos, caso 

queiram, e caso já não tenham realizado.

IV. Após, intime-se o perito judicial para apresentar proposta de 

honorários, no prazo de 05 (cinco) dias (CPC, art. 465, § 2º).

 V. Nos termos do art. 95 do CPC, dado ao fato de que a avaliação foi 

postulada pelo executado, ele é quem deverá arcar com o pagamento da 

remuneração do expert.

 VI. Assim que apresentada a proposta de honorários pelo perito, intime-se 

o executado para depositar o valor, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de 

que o feito possa prosseguir.

 VII. A seguir, intime-se o perito para apresentar data e local para início 

dos trabalhos, intimando, em seguida, as partes.

VIII. Desde já autorizo o pagamento de 50% dos honorários arbitrados a 

favor do perito no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago 

apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários (CPC, art. 465, § 4º).

IX. Apresentado o laudo, intimem-se as partes para, querendo, 

manifestarem-se no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o 

assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar 

seu respectivo parecer (CPC, art. 477, § 1º).

X. Intimem-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 23 de agosto de 2018.

Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99413 Nr: 5517-77.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ODELTO DENICOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADRIANA SOTIER 

WOLFF, para devolução dos autos nº 5517-77.2014.811.0045, Protocolo 

99413, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002512-88.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Município de Lucas do Rio Verde - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

PROCESSO Nº 1002512-88.2018.8.11.0045. Vistos etc. I. CUMPRA-SE 

com urgência a decisão proferida no id 14682890, e, considerando o lapso 

temporal já transcorrido, fixe-se o prazo de 03 (três) dias para que o 

Estado disponibilize a cirurgia prescrita ao autor (angioplastia). II. Sem 

prejuízo, defiro desde já o bloqueio das contas públicas do Estado 

requerido, até o limite de R$ 44.000,50 (quarenta e quatro mil e cinquenta 

centavos), conforme orçamento apresentado no id 14951025, ressaltando 

que a disponibilização da cirurgia ensejará o imediato desbloqueio do 

referido valor. III. Cumpra-se. Às providências. CÁSSIO LUÍS FURIM JUIZ 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002840-18.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADALTO CAMPOS SALES (REQUERENTE)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1002840-18.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: ADALTO CAMPOS SALES REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de ação que visa a 

obtenção de aposentadoria por idade na condição de segurada especial 

(rural), com pedido de concessão de tutela de urgência. É o breve 

relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. Conforme se extrai da dicção do artigo 

300 do novel Código de Processo Civil, para o deferimento da denominada 

tutela de urgência, imprescindível se mostra a demonstração de 

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

processo. Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem o 

caso, tenho que a tutela de urgência vindicada não encontra guarida neste 

momento. Isso porque, dois são os requisitos exigidos pela Lei 8.213/91, 

com o advento das novas redações dadas pelas Leis pelas n. 9.032, 

9.063, de 1995 e 9.876, de 1999, para a obtenção da aposentadoria do 

trabalhador rural por idade, quais sejam, a idade mínima de 60 (sessenta) 

anos, se homem, ou 55 (cinquenta e cinco) anos, se mulher, e o exercício 

da atividade rural, ainda que de forma descontínua, por certo período, 

variando-se o número de contribuições dependendo do ano em que o 

benefício foi requerido, de acordo com a tabela progressiva prevista no 

artigo 142 da Lei 8.213/91. In casu, embora haja nos autos início de prova 

material do exercício do trabalho rural, há que se provar em juízo o efetivo 

trabalho pelo período compreendido na tabela progressiva prevista no art. 

142 da Lei n. 8.213/91. Assim, partindo da premissa de que para almejar o 

benefício há que se comprovar um dos requisitos exigidos por Lei, qual 

seja, exercício de trabalho rural, não se pode concluir que se faz presente 

a probabilidade do direito, como se vê no aresto abaixo colacionado: 

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

(ART. 273, I E II DO CPC/73 - ART. 300 DO NCPC). TRABALHADOR 

RURAL. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INÍCIO 

RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE 

PROVA MATERIAL. 1. A antecipação dos efeitos da tutela (atual tutela 

provisória de urgência) somente poderá ser concedida quando, mediante 

a existência de prova inequívoca, se convença o juiz da verossimilhança 

da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação ou ficar caracterizado abuso de direito de defesa ou manifesto 

propósito protelatório do réu (art. 273, I e II do CPC/73). (...) 2. Para os 

segurados especiais do RGPS (trabalhadores rurais), referidos no art. 11, 

inciso VII da Lei nº 8.231/91 e no art. 12, inciso VII da Lei 8.212/91, é 

garantida a aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença, 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 número de meses correspondentes à 

carência do benefício requerido. (ar. 39, I da Lei 8.213/91, na redação 

dada pela Lei nº 12.873, de 2013). 3. À míngua de prova plena, a 

comprovação do tempo de serviço rural está adstrita à existência de início 

razoável de prova material, corroborada por prova testemunhal (cf. 

legislação de regência e do disposto na Súmula 149 do STJ e na Súmula 

27 do TRF da 1ª Região). 4. Impossibilidade, in casu, de concessão da 

antecipação de tutela /tutela provisória de urgência, antes da regular 

instrução processual, notadamente antes da oitiva de testemunhas. 5. 

Agravo de Instrumento provido. (AG 0024968-70.2016.4.01.0000 / MG, 

Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO NEVES DA CUNHA, 

SEGUNDA TURMA, e-DJF1 de 04/10/2016)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PREVIDENCIÁRIO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. NECESSIDADE DE PROVA 

TESTEMUNHAL. 1. Não comprovada a verossimilhança do direito alegado, 

mostra-se incabível a concessão da tutela antecipada. 2. A prova 

testemunhal se revela necessária para corroborar os documentos 

apresentados e esclarecer as condições em que exercido o labor rural 

durante o período de carência. (TRF4, AG 0006579-92.2012.404.0000, 

SEXTA TURMA, Relator NÉFI CORDEIRO, D.E. 09/10/2012)” “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA 

RURAL POR IDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS NÃO 

PREENCHIDOS. Demandando a hipótese dilação probatória, não há como 

se conceder a medida antecipatória em sede de cognição sumária. (TRF4, 

AG 5034137-12.2016.404.0000, QUINTA TURMA, Relator PAULO AFONSO 

BRUM VAZ, juntado aos autos em 19/10/2016)” Logo, ausente à evidência 

da probabilidade do direito, INDEFIRO a tutela de urgência postulada. Por 

outro lado, quanto ao rito de tramitação, é cediço que a presente ação 

demanda celeridade processual, eis que se pretende adquirir a 

aposentadoria, para que, em tese, tenha a parte autora condições de 

subsistência. No entanto, a lei impõe obrigatoriamente a designação de 

audiência conciliatória, para que a ré possa oferecer a contestação e 

requerer as provas necessárias. Entretanto, considerando que o instituto 

requerido já informou, por ofício, que não comparecerá ao ato, deixo de 

designar audiência de conciliação/mediação. Outrossim, com fundamento 

no princípio da durabilidade razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), 

desde já deixo designada audiência de instrução e julgamento para o dia 

23/10/2018, às 15h00min. Cite-se o Instituto requerido para que responda 

a presente ação, se quiser, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

inteligência do art. 183 do CPC. Intime-se, ainda, para comparecer à 

audiência de instrução, apresentando desde já, rol de testemunhas, 

quesitos e assistentes técnicos. A parte autora fica advertida, desde já, 

que compete ao seu respectivo advogado informar ou intimar as 

testemunhas acerca da data da audiência (art. 455, do CPC), devendo a 

intimação ser realizada por carta com aviso de recebimento e juntada aos 

autos com 03 (três) dias de antecedência da data da audiência (art. 455, 

§1º, do CPC). A inércia na intimação das testemunhas importará na 

desistência da inquirição (art. 455, §3º, do CPC). Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos da Lei 1.060/50 e art. 98 e seguintes 

do CPC. A parte autora fica intimada, desde já, por intermédio de seu 

advogado. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002474-76.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

NADIR OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1002474-76.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: NADIR OLIVEIRA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de ação que visa a obtenção de 

aposentadoria por idade na condição de segurada especial (rural), com 

pedido de concessão de tutela de urgência. É o breve relatório. 

FUNDAMENTO. DECIDO. Conforme se extrai da dicção do artigo 300 do 

novel Código de Processo Civil, para o deferimento da denominada tutela 

de urgência, imprescindível se mostra a demonstração de probabilidade do 

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

Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem o caso, tenho 

que a tutela de urgência vindicada não encontra guarida neste momento. 

Isso porque, dois são os requisitos exigidos pela Lei 8.213/91, com o 

advento das novas redações dadas pelas Leis pelas n. 9.032, 9.063, de 

1995 e 9.876, de 1999, para a obtenção da aposentadoria do trabalhador 

rural por idade, quais sejam, a idade mínima de 60 (sessenta) anos, se 

homem, ou 55 (cinquenta e cinco) anos, se mulher, e o exercício da 

atividade rural, ainda que de forma descontínua, por certo período, 

variando-se o número de contribuições dependendo do ano em que o 

benefício foi requerido, de acordo com a tabela progressiva prevista no 

artigo 142 da Lei 8.213/91. In casu, embora haja nos autos início de prova 

material do exercício do trabalho rural, há que se provar em juízo o efetivo 

trabalho pelo período compreendido na tabela progressiva prevista no art. 

142 da Lei n. 8.213/91. Assim, partindo da premissa de que para almejar o 

benefício há que se comprovar um dos requisitos exigidos por Lei, qual 

seja, exercício de trabalho rural, não se pode concluir que se faz presente 

a probabilidade do direito, como se vê no aresto abaixo colacionado: 

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

(ART. 273, I E II DO CPC/73 - ART. 300 DO NCPC). TRABALHADOR 

RURAL. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INÍCIO 

RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE 

PROVA MATERIAL. 1. A antecipação dos efeitos da tutela (atual tutela 

provisória de urgência) somente poderá ser concedida quando, mediante 

a existência de prova inequívoca, se convença o juiz da verossimilhança 

da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação ou ficar caracterizado abuso de direito de defesa ou manifesto 

propósito protelatório do réu (art. 273, I e II do CPC/73). (...) 2. Para os 

segurados especiais do RGPS (trabalhadores rurais), referidos no art. 11, 

inciso VII da Lei nº 8.231/91 e no art. 12, inciso VII da Lei 8.212/91, é 

garantida a aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença, 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 número de meses correspondentes à 

carência do benefício requerido. (ar. 39, I da Lei 8.213/91, na redação 

dada pela Lei nº 12.873, de 2013). 3. À míngua de prova plena, a 

comprovação do tempo de serviço rural está adstrita à existência de início 

razoável de prova material, corroborada por prova testemunhal (cf. 

legislação de regência e do disposto na Súmula 149 do STJ e na Súmula 

27 do TRF da 1ª Região). 4. Impossibilidade, in casu, de concessão da 

antecipação de tutela /tutela provisória de urgência, antes da regular 

instrução processual, notadamente antes da oitiva de testemunhas. 5. 

Agravo de Instrumento provido. (AG 0024968-70.2016.4.01.0000 / MG, 

Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO NEVES DA CUNHA, 

SEGUNDA TURMA, e-DJF1 de 04/10/2016)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PREVIDENCIÁRIO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. NECESSIDADE DE PROVA 

TESTEMUNHAL. 1. Não comprovada a verossimilhança do direito alegado, 

mostra-se incabível a concessão da tutela antecipada. 2. A prova 

testemunhal se revela necessária para corroborar os documentos 

apresentados e esclarecer as condições em que exercido o labor rural 

durante o período de carência. (TRF4, AG 0006579-92.2012.404.0000, 

SEXTA TURMA, Relator NÉFI CORDEIRO, D.E. 09/10/2012)” “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA 

RURAL POR IDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS NÃO 

PREENCHIDOS. Demandando a hipótese dilação probatória, não há como 

se conceder a medida antecipatória em sede de cognição sumária. (TRF4, 

AG 5034137-12.2016.404.0000, QUINTA TURMA, Relator PAULO AFONSO 

BRUM VAZ, juntado aos autos em 19/10/2016)” Logo, ausente à evidência 

da probabilidade do direito, INDEFIRO a tutela de urgência postulada. Por 

outro lado, quanto ao rito de tramitação, é cediço que a presente ação 

demanda celeridade processual, eis que se pretende adquirir a 

aposentadoria, para que, em tese, tenha a parte autora condições de 

subsistência. No entanto, a lei impõe obrigatoriamente a designação de 

audiência conciliatória, para que a ré possa oferecer a contestação e 

requerer as provas necessárias. Entretanto, considerando que o instituto 

requerido já informou, por ofício, que não comparecerá ao ato, deixo de 

designar audiência de conciliação/mediação. Outrossim, com fundamento 

no princípio da durabilidade razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), 

desde já deixo designada audiência de instrução e julgamento para o dia 

04/09/2018, às 14h00min. Cite-se o Instituto requerido para que responda 

a presente ação, se quiser, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

inteligência do art. 183 do CPC. Intime-se, ainda, para comparecer à 

audiência de instrução, apresentando desde já, rol de testemunhas, 

quesitos e assistentes técnicos. A parte autora fica advertida, desde já, 

que compete ao seu respectivo advogado informar ou intimar as 

testemunhas acerca da data da audiência (art. 455, do CPC), devendo a 

intimação ser realizada por carta com aviso de recebimento e juntada aos 

autos com 03 (três) dias de antecedência da data da audiência (art. 455, 

§1º, do CPC). A inércia na intimação das testemunhas importará na 

desistência da inquirição (art. 455, §3º, do CPC). Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos da Lei 1.060/50 e art. 98 e seguintes 

do CPC. A parte autora fica intimada, desde já, por intermédio de seu 

advogado. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002485-08.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

IVANILDA LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1002485-08.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: IVANILDA LOPES DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de ação que visa a 

obtenção de aposentadoria por idade na condição de segurada especial 

(rural), com pedido de concessão de tutela de urgência. É o breve 

relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. Conforme se extrai da dicção do artigo 

300 do novel Código de Processo Civil, para o deferimento da denominada 

tutela de urgência, imprescindível se mostra a demonstração de 

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

processo. Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem o 

caso, tenho que a tutela de urgência vindicada não encontra guarida neste 

momento. Isso porque, dois são os requisitos exigidos pela Lei 8.213/91, 

com o advento das novas redações dadas pelas Leis pelas n. 9.032, 

9.063, de 1995 e 9.876, de 1999, para a obtenção da aposentadoria do 

trabalhador rural por idade, quais sejam, a idade mínima de 60 (sessenta) 

anos, se homem, ou 55 (cinquenta e cinco) anos, se mulher, e o exercício 

da atividade rural, ainda que de forma descontínua, por certo período, 

variando-se o número de contribuições dependendo do ano em que o 

benefício foi requerido, de acordo com a tabela progressiva prevista no 

artigo 142 da Lei 8.213/91. In casu, embora haja nos autos início de prova 

material do exercício do trabalho rural, há que se provar em juízo o efetivo 

trabalho pelo período compreendido na tabela progressiva prevista no art. 

142 da Lei n. 8.213/91. Assim, partindo da premissa de que para almejar o 

benefício há que se comprovar um dos requisitos exigidos por Lei, qual 

seja, exercício de trabalho rural, não se pode concluir que se faz presente 

a probabilidade do direito, como se vê no aresto abaixo colacionado: 

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

(ART. 273, I E II DO CPC/73 - ART. 300 DO NCPC). TRABALHADOR 

RURAL. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INÍCIO 

RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE 

PROVA MATERIAL. 1. A antecipação dos efeitos da tutela (atual tutela 

provisória de urgência) somente poderá ser concedida quando, mediante 

a existência de prova inequívoca, se convença o juiz da verossimilhança 

da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação ou ficar caracterizado abuso de direito de defesa ou manifesto 

propósito protelatório do réu (art. 273, I e II do CPC/73). (...) 2. Para os 

segurados especiais do RGPS (trabalhadores rurais), referidos no art. 11, 
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inciso VII da Lei nº 8.231/91 e no art. 12, inciso VII da Lei 8.212/91, é 

garantida a aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença, 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 número de meses correspondentes à 

carência do benefício requerido. (ar. 39, I da Lei 8.213/91, na redação 

dada pela Lei nº 12.873, de 2013). 3. À míngua de prova plena, a 

comprovação do tempo de serviço rural está adstrita à existência de início 

razoável de prova material, corroborada por prova testemunhal (cf. 

legislação de regência e do disposto na Súmula 149 do STJ e na Súmula 

27 do TRF da 1ª Região). 4. Impossibilidade, in casu, de concessão da 

antecipação de tutela /tutela provisória de urgência, antes da regular 

instrução processual, notadamente antes da oitiva de testemunhas. 5. 

Agravo de Instrumento provido. (AG 0024968-70.2016.4.01.0000 / MG, 

Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO NEVES DA CUNHA, 

SEGUNDA TURMA, e-DJF1 de 04/10/2016)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PREVIDENCIÁRIO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. NECESSIDADE DE PROVA 

TESTEMUNHAL. 1. Não comprovada a verossimilhança do direito alegado, 

mostra-se incabível a concessão da tutela antecipada. 2. A prova 

testemunhal se revela necessária para corroborar os documentos 

apresentados e esclarecer as condições em que exercido o labor rural 

durante o período de carência. (TRF4, AG 0006579-92.2012.404.0000, 

SEXTA TURMA, Relator NÉFI CORDEIRO, D.E. 09/10/2012)” “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA 

RURAL POR IDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS NÃO 

PREENCHIDOS. Demandando a hipótese dilação probatória, não há como 

se conceder a medida antecipatória em sede de cognição sumária. (TRF4, 

AG 5034137-12.2016.404.0000, QUINTA TURMA, Relator PAULO AFONSO 

BRUM VAZ, juntado aos autos em 19/10/2016)” Logo, ausente à evidência 

da probabilidade do direito, INDEFIRO a tutela de urgência postulada. Por 

outro lado, quanto ao rito de tramitação, é cediço que a presente ação 

demanda celeridade processual, eis que se pretende adquirir a 

aposentadoria, para que, em tese, tenha a parte autora condições de 

subsistência. No entanto, a lei impõe obrigatoriamente a designação de 

audiência conciliatória, para que a ré possa oferecer a contestação e 

requerer as provas necessárias. Entretanto, considerando que o instituto 

requerido já informou, por ofício, que não comparecerá ao ato, deixo de 

designar audiência de conciliação/mediação. Outrossim, com fundamento 

no princípio da durabilidade razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), 

desde já deixo designada audiência de instrução e julgamento para o dia 

11/09/2018, às 15h00min. Cite-se o Instituto requerido para que responda 

a presente ação, se quiser, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

inteligência do art. 183 do CPC. Intime-se, ainda, para comparecer à 

audiência de instrução, apresentando desde já, rol de testemunhas, 

quesitos e assistentes técnicos. A parte autora fica advertida, desde já, 

que compete ao seu respectivo advogado informar ou intimar as 

testemunhas acerca da data da audiência (art. 455, do CPC), devendo a 

intimação ser realizada por carta com aviso de recebimento e juntada aos 

autos com 03 (três) dias de antecedência da data da audiência (art. 455, 

§1º, do CPC). A inércia na intimação das testemunhas importará na 

desistência da inquirição (art. 455, §3º, do CPC). Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos da Lei 1.060/50 e art. 98 e seguintes 

do CPC. A parte autora fica intimada, desde já, por intermédio de seu 

advogado. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003546-98.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. M. (AUTOR(A))

LETICIA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003546-98.2018.8.11.0045. 

AUTOR(A): LANNA RODRIGUES MUNIZ, LETICIA RODRIGUES DA SILVA 

RÉU: LATAM AIRLINES GROUP S/A Vistos. 1. Defiro os benefícios da 

justiça gratuita ao autor, na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. 2. 

Observando os prazos fixados no artigo 334, caput, do CPC, designo 

audiência de conciliação/mediação para o dia 25/09/2018, às 09:00 horas 

(horário de Cuiabá-MT), a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos (CEJUSC), sito no fórum dessa Comarca . 3. Intime-se o autor na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º) e cite-se o réu (art. 334, caput), 

consignando-se no mandado que o prazo para oferecer contestação é de 

quinze (15) dias, cujo termo inicial encontra-se delineado no artigo 335 do 

CPC. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo(a)(s) autor(a)(es) na inicial (CPC, 

artigos 341 e 344). 4. Cumpridas integralmente as deliberações supra, 

remetam-se os autos ao CEJUSC com antecedência mínima de 02 (dois) 

dias, nos termos do art. 3º da ordem de serviço 1/2016-CEJUSC. 5. As 

partes devem comparecer no CEJUSC acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC), facultando-se 

a constituição de representante, por meio de procuração específica, com 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10º, do CPC). Consigno, por 

oportuno, que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC). 6. Expeça-se o necessário. 7. 

Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 21 de agosto de 2018. 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001246-66.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

ROSANGELA DA ROSA CORREA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEMELLY BURATTO (ADVOGADO(A))

FRANCINALDO SOUSA MARTINS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001246-66.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

FRANCINALDO SOUSA MARTINS Vistos. 1. Em análise ao extrato bancário 

apresentado no id. num. 12975318, p. 3, nota-se que as parcelas n. 18 e 

19 que o requerido alega ter quitado pelos comprovantes id. num. 

13483178 e 13483235, na verdade são comprovantes de quitação das 

parcelas n. 16 e 17. Já os comprovantes juntados de pagamentos nas 

datas de 14/09/2017 e 23/10/2017 comprovam a quitação das parcelas 18 

e 19, o que vem corroborado pelos atrasos manifestos a partir da parcela 

n. 5, tudo segundo o referido extrato juntado pela própria ré. 2. Ora, se 

assim é, não há que se falar em comprovação idônea, neste momento, de 

quitação contratual. De qualquer modo, ante a situação vislumbrada, 

determino que o banco autor apresente petição demonstrativa do atual 

débito do requerido a fim de possibilitar eventual quitação contratual. 

Prazo: 05 dias. 3. Após, manifeste-se o réu em igual prazo. 4. Intimem-se. 

Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 4 de junho de 2018. Gleidson de 

Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002518-66.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IVONIR ALVES DIAS (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002518-66.2016.8.11.0045. De acordo com a norma de 

regência, o cumprimento da sentença que reconheça a obrigação de 

pagar quantia certa pela Fazenda Pública não se materializa de maneira 

automática, como derivativo linear do trânsito em julgado da sentença 

condenatória, visto que deve, o credor, primeiramente, requerer o 

cumprimento da decisão, instruído com demonstrativo discriminado e 
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atualizado do crédito [art. 534 do Código de processo Civil] e o magistrado 

determinar a efetivação da intimação da devedora, na pessoa do 

representante judicial, por meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias, impugnar a execução [art. 535 do Código de Processo Civil]. 

Por via de consequência, diante desta perspectiva, à míngua da existência 

de requerimento de cumprimento de sentença e intimação prévia da 

devedora para impugnar a execução, Indefiro o pedido de expedição de 

RPV (ID n.º 14091825, pág. 1). A escrivania deverá promover a alteração 

dos dados e informações relativas aos cadastros de partes no presente 

processo, com o objetivo de incluir no polo passivo a Procuradoria Federal 

no Estado do Mato Grosso como representante judicial do polo passivo. 

Intime-se o autor para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

requerimento de cumprimento de sentença, instruído com memória de 

cálculo atualizada da dívida, nos parâmetros da sentença prolatada nos 

autos. Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de agosto de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-123 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARTIGOS

Processo Número: 1000887-19.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR DOMINGOS CRISTOFOLINI (REQUERENTE)

GILBERTO CRISTOFOLINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000887-19.2018.8.11.0045. Comprovada a prestação dos 

serviços pela empresa contratada, mediante a juntada nos autos das 

respectivas notas fiscais (ID nº 14615941, pág. 1 e ID n.º 14615956, pág. 

1), DETERMINO a liberação da quantia de R$ 27.145,21 (vinte e sete mil, 

cento e quarenta e cinco reais e vinte e um centavos), mediante 

transferência eletrônica para a Conta Corrente nº 54.237-5, Agência do 

Banco Sicredi nº 0810, em nome de GW Saúde Ltda-ME – CNPJ nº 

24.568.762/0001-57. Com fundamento no conteúdo do art. 9º do Código de 

Processo Civil, intimem-se os executados para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifestem sobre o pedido e documentos acostados ao ID n.º 

14615920, ID n.º 14615935, ID n.º 14615941, ID n.º 14615956, ID n.º 

14615968, ID n.º 14615977, ID n.º 14615985, ID n.º 14615983, ID n.º 

14615992, ID n.º 14615999, ID n.º 14616015 e ID n.º 14616022. Após, 

abra-se nova vista dos autos ao Ministério Público para que, no prazo de 

10 (dez) dias, se manifeste. Depois, venham conclusos. Intimem-se. Lucas 

do Rio Verde/MT, em 27 de agosto de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, 

Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001086-12.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

QUITERIA CRISTIANE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMILTON DA SILVA BARBOSA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001086-12.2016.8.11.0045. Como forma de concretizar os 

comandos da decisão acostada ao ID n.º 12414899, Registro que a 

condução coercitiva do internando para a avaliação médica deverá ser 

feita pelo oficial de justiça juntamente com os representantes da secretaria 

municipal de saúde e, caso necessário, com o auxílio de força policial (o 

que já foi deferido). Diante disto, intime-se o Município de Lucas do Rio 

Verde/MT para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique nova data para 

realização da avaliação médica. Após, expeça-se novo mandado de 

condução coercitiva nos termos da decisão acostada ao ID n. 12414899. 

Efetivada a avaliação médica, cumpra-se integralmente a decisão 

acostada ao ID n.º 12414899. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 27 

de agosto de 2.018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002715-84.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN AUTO POSTO LTDA (AUTOR(A))

ANDRE RICARDO STRAPAZZON DETOFOL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

2 A TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002715-84.2017.8.11.0045. Indefiro o pedido de realização 

da citação da requerida por hora certa, visto que a citação por hora certa 

se concretiza, em princípio, independentemente de ordem judicial, e 

pressupõe que o meirinho empreenda diligências, por duas vezes, no 

domicílio/residência do réu sem o encontrar e que, ao mesmo tempo, 

também exista suspeita de ocultação [art. 252 do Código de Processo Civil] 

— exigências/requisitos que, na hipótese concreta, ainda não se 

encontram presentes. Expeça-se mandado judicial de citação da 

requerida, devendo, o oficial de justiça, caso presentes os requisitos 

previstos no art. 252 do Código de Processo Civil, realizar a citação da 

devedora por hora certa, nos termos da decisão que recebeu a petição 

inicial (ID n.º 9216172). Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de 

agosto de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002748-11.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA ALVES RODRIGUES (AUTOR(A))

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (RÉU)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002748-11.2016.8.11.0045. Remeta-se o processo para o 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para fins de exame 

da matéria. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de agosto de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001953-05.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRAS VENSON (EXEQUENTE)

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAMAR CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001953-05.2016.8.11.0045. Com lastro no conteúdo 

normativo do art. 72, inciso II e parágrafo único, do Código de Processo 

Civil e do art. 3.º, inciso VI da Lei Complementar Estadual n.º 146/2003, 

determino que o processo seja encaminhado à Defensoria Pública para 

que atue na condição de curador especial da executada, citada por edital, 

e apresente manifestação. Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de agosto de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003502-79.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELINO LUIZ RODRIGUES NETO (ADVOGADO(A))

NEWMANN BEZERRA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMILTON JOSÉ DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003502-79.2018.811.0045 Cumpra-se na forma deprecada, 

com as baixas pertinentes, devolva-se a missiva, consignando-se as 

homenagens de estilo. Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de agosto de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1002096-23.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

M. V. M. D. (AUTOR(A))

WANESSA FERREIRA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

HELAINE FERREIRA ARANTES (ADVOGADO(A))

EDIANE ELIAS FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA DO VALE MASCARENHAS (ADVOGADO(A))

UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(RÉU)

 

Intimação da parte autora por seu procurador, para que, no prazo legal, 

apresente impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003047-85.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE APARECIDA DE LIMA (AUTOR(A))

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (RÉU)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1003047-85.2016.8.11.0045. Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexigibilidade de Débito cumulada com Pedido de Indenização ajuizada 

por Claudete Aparecida de Lima contra Oi S/A, em que argumentou, em 

síntese, que firmou contrato de prestação de serviço de telefonia móvel e 

de internet com a empresa requerida e que, entretanto, a linha telefônica e 

a internet jamais funcionaram. Argumentou que formalizou diversas 

reclamações, através do serviço de atendimento ao consumidor da 

requerida, e que, entretanto, não obteve êxito em solucionar o problema. 

Mencionou que posteriormente solicitou o cancelamento do serviço. 

Relatou que a empresa requerida realizou a inscrição do nome da autora 

nos cadastros de inadimplentes e que, em razão do ocorrido, 

experimentou danos morais e materiais. Postulou, ao final, pela 

procedência do pedido para o fim de declarar a inexigibilidade do débito 

cobrado e condenar a requerida no pagamento de indenização, por danos 

morais e materiais. Foi deferida a tutela de urgência e efetivada à citação 

da empresa requerida. A companhia requerida, devidamente citada, 

veiculou contestação, oportunidade em que alegou que subsiste entre as 

partes contrato válido e regularmente celebrado e que disponibilizou sinal 

de telefonia móvel e internet. Disse que o registro da inscrição 

consolida-se como exercício regular de direito. Mencionou que não 

subsistem provas que demonstrem a existência do dano moral. Pugnou, ao 

final, pela improcedência do pedido. Houve réplica, instante em que a 

requerente, reprisando os argumentos tecidos por ocasião da peça inicial, 

rechaçou as proposições apresentadas pela defesa. Vieram os autos 

conclusos para deliberação. É o sucinto relatório. Passo a fundamentar. 

Não subsistem questões preliminares pendentes que exijam exame e, 

conforme se depreende da análise do processo, os ditames processuais 

foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais 

a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a 

etapa, referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade 

da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise 

da questão de fundo da demanda. Deveras, segundo a norma de 

regência, todo comportamento, comissivo ou omissivo, realizado por parte 

do fornecedor, que revela a existência de defeito na prestação do 

serviço, fruto da violação dos deveres de qualidade-segurança, de 

cuidado, de cooperação e de informação adequada/suficiente, e que se 

caracterize como fator determinante para dinamizar a ocorrência de dano 

ao consumidor, induz, de maneira automática, na obrigação do fornecedor 

de serviços promover a reparação civil, independentemente de 

investigação sobre a existência de culpa do agente que causou a lesão. 

De fato, o defeito/falha na prestação do serviço, que dá substrato jurídico 

à responsabilidade civil do fornecedor, traduz situação de 

responsabilidade civil objetiva, que parte do pressuposto da existência do 

ato lesivo, do dano e do nexo causal. Interpretação que resulta da 

exegese do conteúdo normativo do art. 14 da Lei n.º 8.078/1990. Pois 

bem. Do confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido no 

processo, depreende-se que as partes litigantes celebraram contrato de 

prestação de serviço de telefonia móvel e internet, que disponibilizou à 

requerente acesso ao número (65) 3548-9330 (evento n.º 5872454, pág. 

1/4, 5872459, pág. 1/4, 5872465, pág. 1/4, 5872471, pág. 1/4, e 5872476, 

pág. 1/4). Segundo os informes produzidos no processo, em razão da 

ausência de sinal e da impossibilidade de utilização regular dos serviços 

contratados, a autora formalizou reclamação e solicitou, através do 

Sistema de Atendimento ao Consumidor (SAC), disponibilizado pela 

empresa requerida, a resolução do problema da falta de sinal e, por fim, 

devido à ausência de resolução da questão, requereu a extinção do 

contrato — providência que, no âmbito administrativo, originou o seguinte 

número de protocolo de atendimento: 2015174873050. A companhia 

requerida, entretanto, não comprovou, de forma categórica, que, durante o 

período de normalidade contratual, disponibilizou, de maneira ininterrupta, 

sinal de telefonia móvel e de internet — ponto crucial/nodal que constitui 

ônus processual que incumbe à companhia requerida comprovar [art. 373, 

inciso II do Código de Processo Civil], haja vista que não se pode impor à 

parte o ônus de demonstração de fato negativo (obrigação que no caso 

concreto constitui o dever de impor à requerente comprovar a ausência de 

sinal), sob pena de exigir-se a produção de prova materialmente 

impossível ou excessivamente difícil (‘probatio diabolica’ ou ‘devil’s proof’). 

Efetivamente, a companhia requerida não exibiu prova material idônea que 

reunisse a capacidade de comprovar, com um mínimo de credibilidade e 

segurança, a efetiva disponibilização do sinal de telefonia móvel e internet 

na época em que os eventos se consumaram. Entretanto, não obstante a 

existência de pedido administrativo que visava a extinguir a relação 

contratual, a empresa requerida realizou a cobrança dos serviços, 

durante o período de tempo compreendido entre os meses de junho a 

outubro de 2015, e, inclusive, concretizou a inscrição de registro do nome 

da autora nos cadastros de inadimplentes (evento n.º 3500196), embora a 

requerente tenha realizado o pagamento das faturas com vencimento para 

os meses de junho, julho e agosto de 2015 (evento n.º 3300252). Com 

base nesse raciocínio, conclui-se, por inferência racional, que a cobrança 

de valores e a inclusão de registro desabonador, na hipótese concreta, 

caracteriza, portanto, ato/postura ilegal e abusiva, haja vista que 

comprovado que o pedido de resolução do contrato apenas se efetivou 

porque o serviço, objeto do contrato, não foi devidamente prestado. Por 

via de consequência, nesse influxo de ideias, partindo da premissa de que 

o registro da inscrição do nome da requerente nos cadastros de 

inadimplentes se revelou ilegal, originando situação de extrema 

desconsideração, insegurança e prejuízos, considero que se encontram 

presentes os requisitos mínimos que dão ensejo ao dever de 

restituir/reparar os danos suportados [art. 186 do Código Civil e art. 14 da 

Lei n.º 8.078/1990]. Com efeito, para fins de caracterização da 

responsabilidade civil, decorrente de dano moral, se mostra imprescindível 

a prática de ato ilícito que acarrete violação a valores extrapatrimoniais 

que fazem parte integrante da personalidade (direitos individuais ou 

direitos de personalidade) e que, de forma concomitante, resulte 

exp ress i va  repe rcussão  e  pe r tu r b a ç ã o  à  h o n r a ,  à 

incolumidade/tranquilidade psíquica e à imagem, a ponto de provocar dor, 

sofrimento, vexame, humilhação, sentimento de desvalia ou desequilíbrio 

no bem-estar. Interpretação que resulta da exegese do art. 186 e art. 927, 

ambos do Código Civil. Com base nesse raciocínio, depreende-se, por 

força de proposição lógica, que a inscrição do registro do nome da 

requerente nos cadastros de proteção ao crédito traz, como 

consequência direta, abalo a reputação e credibilidade da pessoa jurídica. 

Por via de consequência, diante desta moldura, tomando-se em 

consideração que a inscrição do nome da requerente nos cadastros de 

inadimplentes conservou-se durante pequeno lapso de tempo e, por 

derradeiro, levando-se por linha de estima a avaliação do exame do 

potencial sócio-econômico das partes litigantes, considero razoável que 

se arbitre o valor da indenização pelo dano moral sofrido na quantia 

equivalente a R$ 8.000,00 (oito mil reais), para minimizar os transtornos 

gerados pela demora na exclusão do registro desabonador — sem que se 

configure enriquecimento sem causa. Por derradeiro, no que concerne ao 

pedido de condenação por danos materiais, considero que deva merecer 

parcial acolhimento. É que o princípio da reparação integral (‘restitutio in 

integrum’) prevê que os danos que impliquem defasagem patrimonial 

devem ser integralmente ressarcidos à vítima, com o objetivo de recompor 

o patrimônio do ofendido. É regra essencial da responsabilidade civil, por 

danos materiais, que o prejuízo se mostre certo e determinado, de maneira 

que a existência de prova inequívoca a respeito da sua ocorrência e do 

valor do prejuízo são imprescindíveis — visto que que não se indeniza 

dano patrimonial hipotético. Do confronto/cotejo analítico do material 

cognitivo produzido no processo, é possível divisar que, em virtude da 

cobrança indevida de valores, decorrente da ausência de disponibilização 
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de sinal de telefonia e internet, para efeito de evitar os prejuízos 

decorrentes da não-quitação, a requerente realizou o pagamento das 

faturas com vencimento para os meses de junho, julho e agosto de 2015, 

desembolsando a quantia total de R$ 356,27 (trezentos e cinquenta e seis 

reais e vinte e sete centavos), conforme se evola do conteúdo dos 

documentos arquivados no evento n.º 3300252. Adoto, por conseguinte, 

para delimitar o montante da indenização, a quantificação econômica do 

valor destas despesas, exclusivamente. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial da 

ação de declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido 

indenizatório promovida por Claudete Aparecida de Lima contra Oi S/A, 

para o fim de: a) Condenar a empresa requerida, a título de indenização 

por danos morais, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 8.000,00 

(oito mil reais), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a 

partir da data do arbitramento da indenização [Súmula n.º 362 do STJ], e 

acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a 

citação, visto que se trata de responsabilidade civil contratual [cf.: STJ, 

AgRg no AREsp n.º 220.240/MG, 3.ª Turma, Rel.: Min. Sidnei Beneti, j. 

09/10/2012; STJ, AgRg nos EDcl no Ag n.º 665.632/MG, 4.ª Turma, Rel.: 

Min. Fernando Gonçalves, j. 18/11/2008]; b) Condenar a empresa 

requerida, a título de reparação por danos materiais, ao pagamento da 

quantia equivalente a R$ 356,27 (trezentos e cinquenta e seis reais e vinte 

e sete centavos), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, e juros de mora 

de 12% ao ano, ambos contabilizados a partir da data em que se 

aperfeiçoou a citação; c) Declarar a inexigibilidade da dívida, que originou 

o registro desabonador nos cadastros de inadimplentes; d) Declarar 

encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com 

supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Pelo princípio 

da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do 

Código de Processo Civil, levando-se por linha de estima que na ação de 

indenização por dano moral a condenação em quantificação inferior 

àquela pugnada na petição inicial não induz sucumbência recíproca 

[Súmula n.º 326 do STJ], Condeno a empresa requerida no pagamento de 

custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da 

parte adversa, fixados em 15% sobre o valor da condenação, 

considerando-se a natureza da demanda e o lapso de tempo que o 

processo tramitou. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 1 de junho de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 158813 Nr: 5112-02.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBER LUIZ DE CONTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJ VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:OAB/MT 4.616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência, no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de devolução da mesma, independente do cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 159040 Nr: 5258-43.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MS 12.809, ANDRÉ STUART SANTOS - OAB:10.637/MS, 

GUILHERME FREDERICO FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10.647/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência, no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de devolução da mesma, independente do cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 159140 Nr: 5312-09.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALVADOR GARCIA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO LUIZ TORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACIR DA SILVA DIAS - 

OAB:OAB/PR 65.039, KATIELE LAÍS SILVEIRA SEEVALDT - 

OAB:OAB/PR 62.669

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência, no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de devolução da mesma, independente do cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 159153 Nr: 5323-38.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDETE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN MOISES ORTOLAN - 

OAB:OAB/SC 29.803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência, no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de devolução da mesma, independente do cumprimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 120007 Nr: 546-78.2016.811.0045

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A.V. DE BIASSIO AGRICOLA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO MASSAO MURAKAMI, 

METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY(METLIFE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON ROSSI BURATTO - 

OAB:OAB/MT 12.215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMICIO DOS SANTOS NETO - 

OAB:113590/SP, FERNANDO BILOTTI FERREIRA - OAB:SP/247.031

 Processo n.º 546-78.2016.811.0045.

Intime-se a empresa requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

realize o depósito do valor da diligência do oficial de justiça, para fins de 

viabilizar o cumprimento do mandado judicial.

Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 89893 Nr: 3782-43.2013.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS -IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÓVIS ANTONIO BOTTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA ADRIANE PELEGRINI 

MAX - OAB:8.274/MT

 Processo n.º 3782-43.2013.811.0045.

Com fundamento no teor do art. 7.º, inciso IV da Lei n.º 6.830/1980, 

proceda-se ao registro da penhora dos bens imóveis. Expeça-se ofício, 

dirigindo-o ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tapurah/MT, 

que deverá ser instruído com cópia do auto de penhora e desta decisão 

judicial, com o intuito de requisitar, no prazo improrrogável de 10 (dez) 
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dias: a) a realização de registro, à margem das matrículas dos imóveis, da 

penhora; b) a remessa de cópia das matrículas atualizadas dos bens 

imóveis.

Considerando-se que o ato de penhora recaiu em bens imóveis, com lastro 

no comando do art. 842 do Código de Processo Civil, DETERMINO a 

intimação do cônjuge do executado, mediante a expedição de mandado, 

acerca da penhora realizada.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 38015 Nr: 3052-37.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO EBERHARDT, EUNICE ZENAIDE 

MACIEL EBERHARDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB-MT 9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO PRANDINE MOLEIRO - 

OAB:14911-B/MT, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 Processo n.º 3052-37.2010.8.11.0045.

Cuida-se de Ação de Execução por Quantia Certa ajuizada por Banco 

John Deere S/A contra Gilberto Eberhardt e Eunice Zenaide Maciel 

Eberhardt, em que objetiva à satisfação do crédito, consubstanciado em 

cédula rural pignoratícia e hipotecária.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que as partes litigantes firmaram transação civil com o objetivo de por fim 

à celeuma estabelecida (fls. 251/258). Cumpre destacar, também, que 

conforme se extrai do conteúdo do termo de acordo, não foram 

estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha 

de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação da 

transação civil, visto que em consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

fazem parte integrante desta decisão, e, como consequência, com 

espeque no conteúdo normativo do art. 922 do Código de Processo Civil, 

DETERMINO A SUSPENSÃO do andamento do processo [cf.: TJRS, Agravo 

de Instrumento nº. 70048850051, 17ª Câmara Cível, Rel.: Des. Liége 

Puricelli Pires, j. em 29/05/2012].

Custas judiciais integralizadas quando do ajuizamento da petição inicial.

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

Lucas do Rio Verde/MT, em 25 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 20678 Nr: 1986-61.2006.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECAD- ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS ORGANIZADORES DA 

EXPOLUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

OAB:9.566, PATRICK ALVES COSTA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE WILLIAM DE 

ANDRADE - OAB:10.295

 INTIMO a exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove o 

recolhimento da guia para emissão da Certidão de Débito Judicial para 

Protesto, podendo a mesma ser gerada através do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home > Certidão de Processo em 

Tramitação - sem busca. Comprovado o recolhimento, a guia estará 

disponível para retirada, nos termos do art. 517, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 21034 Nr: 2303-59.2006.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECAD- ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS ORGANIZADORES DA 

EXPOLUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

OAB:9.566, PATRICK ALVES COSTA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE WILLIAM DE 

ANDRADE - OAB:10.295-MT

 INTIMO a exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove o 

recolhimento da guia para emissão da Certidão de Débito Judicial para 

Protesto, podendo a mesma ser gerada através do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home > Certidão de Processo em 

Tramitação - sem busca. Comprovado o recolhimento, a guia estará 

disponível para retirada, nos termos do art. 517, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 33073 Nr: 2938-35.2009.811.0045

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIQ DISTRIBUIDORA DE LIVROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO ROGÉRIO 

GROKSKREUTZ - OAB:MT/13.407-B

 Abra-se vista dos autos ao Curador Especial e posteriormente para a 

Defensoria Pública para que, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, se 

manifestem.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003394-50.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO FERREIRA (ADVOGADO(A))

FRANCIELE RODRIGUES DE QUEIROZ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE ALISSON FONSECA FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003394-50.2018.8.11.0045. Compulsando os autos, 

verifica-se que a presente demanda foi distribuída erroneamente para este 

Juízo, pois a petição inicial foi endereçada ao Juízo da 6.ª Vara Cível da 

Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. Diante disto, Determino a remessa 

deste processo ao Juízo da 6.ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio 

Verde/MT, que detém competência para apreciar a matéria da demanda 

[art. 516, inciso II do Código de Processo Civil]. Intimem-se. Preclusa esta 

decisão, cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de agosto de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003401-42.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

REGISSON JOSE DE CASTRO (ADVOGADO(A))

AURIVAN GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO ALVES DE MOURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003401-42.2018.8.11.0045. Segundo a legislação de 

regência, serão distribuídas por dependência as causas de qualquer 

natureza, 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 [art. 286, inciso II 

do Código de Processo Civil]. Assim, o juízo que apreciou a demanda 

extinta é o prevento para apreciar a reiteração do pedido, sob pena de 

violação do princípio do juiz natural. Trata-se de competência funcional, e, 
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portanto, de natureza absoluta [STJ – REsp 1130973/PR, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/03/2010, DJe 

22/03/2010; TJRS – Agravo Nº 70056766694, Décima Sexta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 

19/12/2013; TJSP – Conflito de competência 0047246-36.2016.8.26.0000; 

Relator (a): Fernando Torres Garcia(Pres. Seção de Direito Criminal); 

Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro Central Cível - 11ª Vara Cível; Data 

do Julgamento: 24/10/2016; Data de Registro: 26/10/2016]. Pois bem. 

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, bem como em 

consulta realizada no Sistema de Controle de Processos PJe, deflui-se 

que, em 11/12/2017, a parte autora protocolou ação idêntica à presente, 

na medida em que possui as mesmas partes, causa de pedir e pedido, a 

qual tramitou na 2.ª Vara Cível desta Comarca, sob o n.º 

1004841-10.2017.8.11.0045 (‘vide’ guia associados), sendo extinta no dia 

05/07/2018, sem julgamento do mérito, por ausência de pressupostos 

processuais (autor não recolheu as custas). Diante disto, tendo em vista a 

reiteração do pedido, tenho que o Juízo da 2.ª Vara desta Comarca é o 

competente para conhecer da presente demanda. Ante o exposto, com 

espeque no artigo 64, §§ 1.º e 3.º do Código de Processo Civil, Reconheço 

a incompetência absoluta deste Juízo para atuar na presente demanda e, 

por consequência, determino a remessa dos autos para o Juízo da 2.ª 

Vara desta Comarca. Intimem-se. Preclusa esta decisão, cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de agosto de 2018. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003242-02.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA (ADVOGADO(A))

MARIANO BALABAM (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSSARA CESÁRIO PEIXOTO (RÉU)

NORIVALDO ALVES PEIXOTO (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003242-02.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

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 proposito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Compulsando o manancial informativo produzido no processo, 

depreende-se que não há prova sumária da cadeia negocial referente à 

área total alegada pelo requerente, na medida em que o contrato firmado 

com o senhor Jardelino Denardin e sua esposa só possui a firma 

reconhecida em cartório da assinatura do comprador (ID n.º 14519411, 

pág. 4). Não obstante isto, verifica-se que, no dia 26 de maio de 2003, foi 

firmado entre as partes litigantes um contrato de arrendamento (ID n.º 

14519525), da área total objeto do presente litígio. Essas circunstâncias 

descaracterizam, nesta quadra processual, a plausibilidade do direito real 

de propriedade invocado (‘fumus boni iuris’), na medida em que configuram 

temas/assuntos que exigem dilação probatória. D’outra banda, o 

requerente também não logrou êxito em expor qualquer situação que 

possa dar azo e recomendar que o perigo na demora da prestação 

jurisdicional possa pôr em risco o direito que objetiva proteger (‘periculum 

in mora’). Vale dizer: não há falar, dado o manancial informativo existente 

no processo, em risco de ineficácia do provimento principal, principalmente 

porque os fatos que oferecem substrato jurídico ao pedido deduzido na 

petição inicial (aquisição de área fracionada de uma propriedade rural), se 

concretizaram nos meses de abril e novembro de 2001, e o ajuizamento da 

demanda somente se efetivou em no mês de agosto de 2018 — o quê 

exclui a urgência, afasta a ocorrência, ainda que no seu estado potencial, 

de risco iminente de dano e, como corolário natural, não justifica a 

antecipação da tutela jurisdicional, nos moldes em que foi ventilada. Por via 

de consequência, dado a não-configuração da plausibilidade do direito 

invocado (‘fumus boni iuris’) e de situação que possa por em risco o 

resultado final do processo (‘periculum in mora’), somado ao fato de que a 

concessão de tutela antecipada ‘inaldita altera pars’ é medida de exceção, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Com lastro no teor do art. 334 do 

Código de Processo Civil e do Enunciado n.º 27 do FONAMEC, Determino a 

remessa do processo para o CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que deverá 

realizar audiência de conciliação/mediação no dia 07 de novembro de 

2018, às 09h30min. Intime-se o requerente. Proceda-se à citação e à 

intimação dos réus. O prazo de 15 (quinze) dias, para oferecimento da 

contestação, será contabilizado a partir da data da realização da 

audiência de conciliação [art. 335, inciso I 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]. O comparecimento à audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, que outorgue poderes para transigir). A ausência 

injustificada à solenidade configura ato atentatório à dignidade da justiça e 

implica na imposição de multa, arbitrada em até 2% sobre o valor atribuído 

a causa [art. 334, § 8.º do Código de Processo Civil]. As partes devem 

estar acompanhadas de advogado ou de Defensor Público [art. 334, § 9.º 

do Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 14 

de agosto de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003463-82.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE DE SOUZA MALHEIROS (AUTOR(A))

FRANCYS RICARDO MENEGON (ADVOGADO(A))

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003463-82.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

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. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

deflui-se que não subsistem evidências concretas que reúnam a 

capacidade de demonstrar, com um grau mínimo de segurança, a 

verossimilhança da alegação — dado a ausência de comprovação idônea 

que demonstre a efetiva formulação de pedido de encerramento da conta. 

A conta corrente, com limite de crédito, ainda que inativa em razão da falta 

de movimentação, não se encerra automaticamente. 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. Com lastro no teor do art. 334 do Código de 

Processo Civil e do Enunciado n.º 27 do FONAMEC, Determino a remessa 

do processo para o CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que deverá realizar 

audiência de conciliação/mediação no dia 10 de outubro de 2018, às 

09h00min. Intime-se a requerente. Proceda-se à citação e à intimação do 

réu. O prazo de 15 (quinze) dias, para oferecimento da contestação, será 

contabilizado a partir da data da realização da audiência de conciliação 

[art. 335, inciso I 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]. O 

comparecimento à audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio 

de representante, por meio de procuração específica, que outorgue 

poderes para transigir). A ausência injustificada à solenidade configura 

ato atentatório à dignidade da justiça e implica na imposição de multa, 

arbitrada em até 2% sobre o valor atribuído a causa [art. 334, § 8.º do 

Código de Processo Civil]. As partes devem estar acompanhadas de 

advogado ou de Defensor Público [art. 334, § 9.º do Código de Processo 

Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de agosto de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.
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Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004869-12.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

Noeli Ivani Alberti (ADVOGADO(A))

RANNIER FELIPE CAMILO (ADVOGADO(A))

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO GALVANI MOURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004869-12.2016.8.11.0045. Considerando-se que a 

homologação de acordo, efetivada no curso de ação de execução, 

acarreta, de maneira automática e linear, na suspensão do processo até o 

integral cumprimento das condições idealizadas na transação civil — 

jamais na extinção do processo — [art. 922, paragrafo único do Código de 

Processo Civil], deflui-se, por força de proposição lógica, que o 

inadimplemento/descumprimento do acordo, por parte do devedor, implica 

na retomada do curso da demanda expropriatória, com a consequência de 

que a adoção do rito concernente ao cumprimento de sentença desponta 

como medida totalmente incabível [cf.: TJRS, Agravo de Instrumento n.º 

70053488466, 17.ª Câmara Cível, Rel.: Des. Gelson Rolim Stocker, j. em 

06/03/2013; TJRS, Apelação Cível n.º 70052525847, 17.ª Câmara Cível, 

Rel.: Des. Elaine Harzheim Macedo, j. em 31/01/2013]. Por via de 

consequência, diante desta moldura, partindo da premissa de que o 

devedor-executado descumpriu com as condições estabelecidas no 

acordo, dado à suspensão da demanda, decorrente da homologação do 

acordo, Defiro Parcialmente o pedido veiculado por parte da exequente, 

para o fim de: a) Determinar que a demanda expropriatória prossiga de 

acordo com as disposições concernentes à execução por quantia certa; 

b) Decretar a rescisão da transação civil. Intime-se o 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]. Exaurido o 

prazo para pagamento, intime-se à exequente para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifeste. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de 

agosto de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005038-62.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO DE SOUZA (AUTOR(A))

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005038-62.2017.8.11.0045. Compulsando o contingente 

probatório produzido no processo, verifica-se estar demonstrada a 

condição de segurado do autor e o cumprimento do período de carência, 

conforme certidão do CNIS acostada ao ID n.º 11060327, bem como a 

comunicação do indeferimento do benefício, sob o fundamento único de 

não ser constatada a incapacidade através da perícia médica (ID n.º 

11060304). Esmiuçando o acervo de informações engendradas, 

denota-se que o autor, em 28/02/2018, submeteu-se a avaliação médica 

subscrita por profissional da área médica e devidamente habilitado para o 

desempenho de tal mister, oportunidade em que se constatou ser portador 

de moléstia grave (CID S83.5, S83.2 e M22), e que impõe limites materiais 

ao exercício de atividade laboral, conforme demonstra o laudo pericial 

encartado ao ID n.º 12214728. Logo, a princípio, está demonstrada, nesta 

fase processual, a existência de moléstia que tornou o requerente incapaz 

para o exercício regular de suas atividades laborais habituais, 

circunstância essa que dá vigor a plausibilidade do direito invocado 

(‘fumus boni iuris’). De outro viés, em um segundo prisma de enfoque, 

considero que a parte requerente logrou êxito em expor situação pontual 

que possa dar azo e recomendar que o perigo da demora da prestação 

jurisdicional possa pôr em risco o direito à concessão do benefício 

previdenciário (‘periculum in mora’). É que, o benefício previdenciário tem 

natureza jurídica eminentemente alimentar, de tal sorte que o requerente e 

a entidade familiar que constituiu, dele dependem para proceder ao custeio 

de suas necessidades básicas de alimentação e vestuário, e quiçá para 

promover a sua própria sobrevivência. Assim, da forma que se apresenta 

a situação, em que a plausibilidade do direito invocado — caracterizado 

pelo fato de que o requerente apresenta incapacidade e/ou impossibilidade 

contemporânea para o desempenho de atividade laboral — (‘fumus boni 

iuris’) e o perigo na demora da prestação jurisdicional — corporificado pelo 

risco que o não pagamento do referido benefício ao requerente pode 

catalisar — (‘periculum in mora’), considero que se encontram presentes 

as hipóteses que autorizam a concessão da tutela de urgência postulada, 

de molde que a prestação provisória, a ser realizada pela autarquia 

requerida, do beneplácito do auxílio-doença é medida que se impõe. Ante o 

exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para o fim de Determinar 

ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS que tome as providências 

necessárias no sentido de conceder o auxílio-doença ao autor João 

Bosco de Souza, dentro do prazo improrrogável de 20 (vinte) dias, 

devendo ser realizada nova reavaliação administrativa da necessidade da 

manutenção do benefício dentro do prazo de 365 (trezentos e sessenta e 

cinco) dias. Incumbe à parte autora, dentro do prazo fixado, formular novo 

requerimento administrativo para prorrogação do benefício [art. 60, §§ 8.º 

e 9.º da Lei n.º 8.213/1991]. Considerando-se que as partes não 

apresentaram impugnação ao laudo pericial (ID n.º 12638847 e ID n.º 

13776246), com fundamento no conteúdo do art. 29 da Resolução n.º 

CJF-RES-2014/00305 do Conselho da Justiça Federal, Determino que se 

expeça requisição de pequeno valor, com o objetivo de proceder ao 

pagamento dos honorários do perito. À míngua da existência de 

necessidade de se produzir outros meios de prova, Declaro encerrada a 

instrução processual e determino a abertura de vista dos autos às partes 

para que, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, apresentem alegações 

finais. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de agosto de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000788-49.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDNILSON ZANARDINI MENEZES (ADVOGADO(A))

IZAER FRANCISCO DE SANTANA (AUTOR(A))

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000788-49.2018.8.11.0045. Compulsando o contingente 

probatório produzido no processo, verifica-se estar demonstrada a 

condição de segurado do autor e o cumprimento do período de carência, 

conforme certidão do CNIS acostada ao ID n.º 12000297, bem como a 

comunicação do indeferimento do benefício, sob o fundamento único de 

não ser constatada a incapacidade através da perícia médica (ID n.º 

11995545). Esmiuçando o acervo de informações engendradas, 

denota-se que o autor, em 18/04/2018, submeteu-se a avaliação médica 

subscrita por profissional da área médica e devidamente habilitado para o 

desempenho de tal mister, oportunidade em que se constatou ser portador 

de moléstia grave (CID 10, M544, M19, M51 e M541), e que impõe limites 

materiais ao exercício de atividade laboral, conforme demonstra o laudo 

pericial encartado ao ID n.º 12993770 e ID n.º 12993865. Logo, a princípio, 

está demonstrada, nesta fase processual, a existência de moléstia que 

tornou o requerente incapaz para o exercício regular de suas atividades 

laborais habituais, circunstância essa que dá vigor a plausibilidade do 

direito invocado (‘fumus boni iuris’). De outro viés, em um segundo prisma 

de enfoque, considero que a parte requerente logrou êxito em expor 

situação pontual que possa dar azo e recomendar que o perigo da demora 

da prestação jurisdicional possa pôr em risco o direito à concessão do 

benefício previdenciário (‘periculum in mora’). É que, o benefício 

previdenciário tem natureza jurídica eminentemente alimentar, de tal sorte 

que o requerente e a entidade familiar que constituiu, dele dependem para 

proceder ao custeio de suas necessidades básicas de alimentação e 

vestuário, e quiçá para promover a sua própria sobrevivência. Assim, da 

forma que se apresenta a situação, em que a plausibilidade do direito 

invocado — caracterizado pelo fato de que o requerente apresenta 

incapacidade e/ou impossibilidade contemporânea para o desempenho de 

atividade laboral — (‘fumus boni iuris’) e o perigo na demora da prestação 

jurisdicional — corporificado pelo risco que o não pagamento do referido 

benefício ao requerente pode catalisar — (‘periculum in mora’), considero 

que se encontram presentes as hipóteses que autorizam a concessão da 

tutela de urgência postulada, de molde que a prestação provisória, a ser 

realizada pela autarquia requerida, do beneplácito do auxílio-doença é 
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medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência, para o fim de Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS que tome as providências necessárias no sentido de conceder o 

auxílio-doença ao autor Izaer Francisco de Santana, dentro do prazo 

improrrogável de 20 (vinte) dias, devendo ser realizada nova reavaliação 

administrativa da necessidade da manutenção do benefício dentro do 

prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. Incumbe à parte autora, 

dentro do prazo fixado, formular novo requerimento administrativo para 

prorrogação do benefício [art. 60, §§ 8.º e 9.º da Lei n.º 8.213/1991]. 

Determino que se expeça requisição de pequeno valor, com o objetivo de 

proceder ao pagamento dos honorários do perito. Intime-se a autarquia 

requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca do 

laudo pericial [art. 477, § 1.º do Código de Processo Civil/2015]. Intimem-se 

as partes litigantes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

indiquem outras provas que pretendem produzir, especificando, de forma 

fundamentada, a sua necessidade. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, 

em 27 de agosto de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000133-14.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA (ADVOGADO(A))

RODRIGO SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ROSIMAR BORGES DE JESUS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000133-14.2017.8.11.0045. Cuida-se de Ação de 

Indenização formulada por Rosimar Borges de Jesus contra Banco 

Bradesco S/A, em que expôs, em suma, que jamais celebrou qualquer tipo 

de negócio jurídico com a empresa requerida e que, contudo, a requerida 

realizou registro de inscrição nos cadastros de inadimplentes. Narrou que, 

em razão do ocorrido, foi submetida a danos morais. Postulou, ao final, 

pela procedência do pedido para o fim de declarar a inexistência do débito 

e condenar a empresa requerida no pagamento de indenização, por danos 

morais. Efetivada à citação da empresa requerida, a mesma apresentou 

resposta, ocasião em que relatou que subsiste entre as partes contrato 

válido e regularmente celebrado e que, portanto, o registro da inscrição 

consolida-se como exercício regular de direito. Pugnou, ao final, pela 

improcedência do pedido. Vieram os autos conclusos para deliberação. É 

o sucinto relatório. Passo a fundamentar. Não subsistem questões 

preliminares que demandem análise e, conforme se denota do exame dos 

autos, os ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer 

nulidades processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes 

temas e superada a etapa, referente à realização do exame dos requisitos 

de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos 

processuais), passo a análise da questão de fundo da demanda. Deveras, 

segundo a norma de regência, todo comportamento, comissivo ou 

omissivo, realizado por parte do fornecedor, que revela a existência de 

defeito na prestação do serviço, fruto da violação dos deveres de 

qualidade-segurança, de cuidado, de cooperação e de informação 

adequada/suficiente, e que se caracterize como fator determinante para 

dinamizar a ocorrência de dano ao consumidor, induz, de maneira 

automática, na obrigação do fornecedor de serviços promover a 

reparação civil, independentemente de investigação sobre a existência de 

culpa do agente que causou a lesão. De fato, o defeito/falha na prestação 

do serviço, que dá substrato jurídico à responsabilidade civil do 

fornecedor, traduz situação de responsabilidade civil objetiva, que parte 

do pressuposto da existência do ato lesivo, do dano e do nexo causal. 

Interpretação que resulta da exegese do conteúdo normativo do art. 14 da 

Lei n.º 8.078/1990. Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido 

no processo, deduz-se que a companhia requerida não comprovou, de 

forma categórica, que a dívida, que deu origem à inscrição do nome da 

autora nos cadastros de inadimplentes, possui origem causal válida e, por 

via de arrastamento, derive da celebração de contrato regular, contraído, 

pessoalmente, por parte da requerente/consumidora ou, de maneira 

residual, a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro na consumação do 

resultado — ponto crucial/nodal que a companhia requerida lançou mão, 

como pano de fundo, para excluir a caracterização da responsabilidade 

civil e que, por via de consequência, pendeu por pesar sobre os seus 

ombros o dever/ônus de promover a sua comprovação [art. 373, inciso II 

do Código de Processo Civil/2015; art. 14, § 3.º da Lei n.º 8.078/1990]. 

Efetivamente, o fato é que, e isso não se pode sonegar, inexistem 

quaisquer vestígios externos que tenham o condão de assegurar, de 

modo concreto e objetivo, mediante a obtenção de elementos cognitivos 

mínimos e idôneos, a existência, idoneidade e a regularidade da obrigação 

jurídica subjacente — o quê poderia ter-se operacionalizado mediante o 

mero ato de juntar ao processo o respectivo contrato ou qualquer outro 

documento idôneo e que detenha a capacidade de comprovar/espelhar a 

efetiva existência e a regularidade do negócio jurídico. Não obstante este 

juiz reconhecer, em determinadas circunstâncias específicas, que as 

“telas sistêmicas” detêm a capacidade de comprovar a existência do 

negócio jurídico, o fato é, e isso não se pode sonegar, que, trazidas 

isoladamente, sem a identificação de outros dados de identificação 

pessoal da requerente além do CPF, bem como a demonstração exata da 

dívida e sua evolução, não há como se atribuir efeito probatório às 

referidas telas, na medida em que são produzidas unilateralmente [TJRS – 

Recurso Cível Nº 71005334743, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 

23/09/2015; TJMT – Ap 55273/2017, Des. Guiomar Teodoro Borges, 

Quarta Câmara de direito privado, Julgado em 14/06/2017, Publicado no 

DJE 20/06/2017]. Consequentemente, diante desta perspectiva, 

levando-se por linha de estima a noção de ideias de que a 

responsabilidade de avaliar/verificar a existência da relação jurídica e a 

idoneidade e a regularidade da origem da obrigação jurídica desponta 

como risco inerente à atividade desenvolvida por parte da companhia 

requerida e, ao mesmo tempo, que é dever do credor, que faz uso dos 

serviços de cadastro de proteção ao crédito, mantê-lo atualizado com 

informações fidedignas/reais, à míngua da existência da relação jurídica 

subjacente, conclui-se, por inferência racional, que o registro da inscrição 

do nome da requerente caracteriza, portanto, ato/postura ilegal e abusiva 

[art. 6.º, incisos III e VI e art. 73, ambos da Lei n.º 8.078/1990]. Por via de 

consequência, nesse influxo de ideias, partindo da premissa de que o 

registro da inscrição do nome da requerente nos cadastros de 

inadimplentes se revelou ilegal, originando situação de extrema 

desconsideração, insegurança e prejuízos, considero que se encontram 

presentes os requisitos mínimos que dão ensejo ao dever de 

restituir/reparar os danos suportados [art. 186 do Código Civil de 2002 e 

art. 14 da Lei n.º 8.078/1990]. A guisa de ilustração, a corroborar tais 

assertivas, colho da jurisprudência do Augusto Superior Tribunal de 

Justiça os seguintes precedentes, os quais versam a respeito de 

situações análogas à presente: “(…) 1. A jurisprudência do STJ é no 

sentido de que a indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera 

dano moral suscetível de indenização, dano que se presume ocorrido com 

a prova da referida inscrição. (…)” (STJ, REsp n.º 720.364/AL, 1.ª Turma, 

Relator: Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 15/03/2005). “(…) I. A 

inscrição indevida do nome dos autores em cadastro de inadimplentes, a 

par de dispensar a prova objetiva do dano moral, que se presume, é 

geradora de responsabilidade civil para a instituição financeira, quando 

constatado que o suposto débito não possui causa. (…)” (STJ, REsp n.º 

943.653/SP, 4.ª Turma, Relator: Ministro Aldir Passarinho Júnior, julgado em 

13/05/2008). “(…) A inscrição indevida nos cadastros de proteção ao 

crédito gera dano moral indenizável. (…)” (STJ, AgRg no REsp n.º 

945.575/SP, 3.ª Turma, Relator: Ministro Humberto Gomes de Barros, 

julgado em 14/11/2007). Com efeito, para fins de caracterização da 

responsabilidade civil, decorrente de dano moral, se mostra imprescindível 

a prática de ato ilícito que acarrete violação a valores extrapatrimoniais 

que fazem parte integrante da personalidade (direitos individuais ou 

direitos de personalidade) e que, de forma concomitante, resulte 

exp ress i va  repe rcussão  e  pe r tu r b a ç ã o  à  h o n r a ,  à 

incolumidade/tranquilidade psíquica e à imagem, a ponto de provocar dor, 

sofrimento, vexame, humilhação, sentimento de desvalia ou desequilíbrio 

no bem-estar. Interpretação que resulta da exegese do art. 186 e art. 927, 

ambos do Código Civil de 2002. Com base nesse raciocínio, depreende-se, 

por força de proposição lógica, que o registro, efetivado de forma ilegal, 

de inscrição do nome do consumidor/autor nos cadastros de 

inadimplentes, traz, como consequência direta, perturbação emocional, 

que causa abalo à incolumidade psicológica, ao dinamizar na psique 

sentimento de desvalia e desprezo absoluto, decorrente de relação de 

consumo mal resolvida, causadora de contratempos/transtornos e intenso 
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constrangimento. Sob outro aspecto, de suma importância ressaltar, por 

oportuno, que embora subsistam outros registros desabonadores nos 

cadastros de inadimplentes em nome da autora, o fato é, e isso não se 

pode sonegar, que todas as inscrições se referem a dívidas contraídas 

posteriormente — o quê afasta/rechaça a incidência da Súmula n.º 385 do 

STJ. A existência do dano moral, fruto da existência de registro 

desabonador no cadastro de inadimplentes, decorre ‘in re ipsa’, na medida 

em que a responsabilidade do agente desponta como consequência direta 

do ato de violação do direito, o quê implica considerar que se revela 

totalmente irrelevante a demonstração do prejuízo em concreto — que se 

presume em razão da própria conjuntura factual estabelecida. O dano, 

portanto, consuma-se com a inscrição indevida no cadastro de 

inadimplentes; nada mais se afigura necessário demonstrar, visto que o 

dano moral daí deriva, carecendo de demonstração no plano 

fático-probatório [cf.: STJ, AgRg no REsp n.º 1.220.686/MA, 4.ª Turma, 

Relator: Ministro Raul Araújo, julgado em 16/08/2011; STJ, AgRg no Ag n.º 

1.261.225/PR, 3.ª Turma, Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 

julgado em 09/08/2011; STJ, AgRg no REsp n.º 1.252.125/SC, 3.ª Turma, 

Relator: Ministro Sidnei Beneti, julgado em 21/06/2011]. Por via de 

consequência, diante desta moldura, tomando-se em consideração que o 

registro da inscrição do nome da requerente nos cadastros de 

inadimplentes conservou-se durante razoável lapso de tempo, adicionado 

ao conjunto de circunstâncias e de elementos empíricos que permearam o 

episódio ‘sub judice’ (porque subsistem outros registros negativos nos 

cadastros de proteção ao crédito no nome da autora) e, por derradeiro, 

levando-se por linha de estima a avaliação do exame do potencial 

socioeconômico das partes litigantes, considero razoável que se arbitre o 

valor da indenização pelo dano moral sofrido na quantia equivalente a R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), para minimizar os transtornos gerados pela 

demora na exclusão do registro desabonador — sem que se configure 

enriquecimento sem causa. Por fim, o comparecimento à audiência de 

conciliação/mediação é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de 

representante, por meio de procuração específica, que outorgue poderes 

para transigir). A ausência injustificada à solenidade configura ato 

atentatório à dignidade da justiça e implica na imposição de multa, arbitrada 

em até 2% sobre o valor atribuído a causa [art. 334, § 8.º do Código de 

Processo Civil]. Portanto, tendo em vista que a autora deixou 

injustificadamente de comparecer à audiência designada, considero que 

sua conduta caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça, devendo 

ser condenada nas sanções processuais dai decorrentes. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na 

petição inicial por Rosimar Borges de Jesus contra Banco Bradesco S/A, 

para o fim de: a) Condenar a empresa requerida, a título de indenização 

por danos morais, ao pagamento da quantia em dinheiro equivalente a R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com 

incidência a partir da data do arbitramento da indenização [Súmula n.º 362 

do STJ], e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados 

desde a data do evento danoso, visto que se trata de responsabilidade 

civil extracontratual [cf.: STJ, AgRg no REsp n.º 1.435.413/SC, 3.ª Turma, 

Rel.: Min. Moura Ribeiro, j. 21/05/2015; STJ, AgRg no REsp n.º 

1.476.080/RS, 4.ª Turma, Rel.: Min. Luis Felipe Salomão, j. 16/12/2014]; b) 

Declarar a inexistência da dívida, decorrente do contrato que originou o 

registro desabonador nos cadastros de inadimplentes; c) Com fundamento 

no conteúdo do art. 77, inciso IV e § 3.º c/c o art. 334 § 8.º, todos do 

Código de Processo Civil/2015, Condeno a requerente, nas sanções 

processuais decorrente da prática de ato atentatório a dignidade da 

justiça, no pagamento de multa, arbitrada na proporção de 2% do valor 

atribuído à causa, em benefício do Estado de Mato Grosso. d) Declarar 

encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com 

supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Pelo princípio 

da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do 

Código de Processo Civil, levando-se por linha de estima que na ação de 

indenização por dano moral a condenação em quantificação inferior 

àquela pugnada na petição inicial não acarreta em sucumbência recíproca 

[Súmula n.º 326 do STJ], Condeno a empresa requerida no pagamento de 

custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da 

parte adversa, fixados em 20% sobre o valor da condenação, 

considerando-se o trabalho executado por parte do advogado e o 

interstício temporal que o processo tramitou. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Intime-se o Estado de Mato Grosso. Lucas do Rio Verde/MT, em 

27 de agosto de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004569-50.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA APARECIDA ZANELLA (ADVOGADO(A))

MARCELO ROSBACH DE SOUZA (REQUERIDO)

SUYANE PRISCILA JANSEN COSTA SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004569-50.2016.8.11.0045. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão ajuizada pelo Bradesco Financiamentos contra Marcelo 

Rosbach de Souza, em que visa a, sob o pretexto de que o réu restou 

inadimplente no pagamento de certas prestações, reaver a posse do 

veículo automotor discriminado na petição inicial. Comprovados o contrato 

escrito e o inadimplemento contratual, foi deferida e cumprida a liminar 

postulada, procedendo-se à citação. No prazo legal não foi apresentada 

contestação. Vieram os autos conclusos para deliberação. É o relatório. 

Passo a decidir. Não subsistem questões preliminares pendentes que 

exijam exame e, conforme se depreende da análise do processo, os 

ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer 

nulidades/vícios processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados 

estes temas e superada a etapa de realização do exame dos requisitos de 

admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), 

passo a análise da questão de fundo da demanda. Compulsando o 

contingente probatório produzido no processo, conclui-se que o réu, 

devidamente citado e int imado, deixou de apresentar 

resposta/contestação (eventos n.º 7224721, 7224984 e 9222907). 

Deveras, de acordo com a norma de regência, a ausência de contestação 

induz, como consequência automática, a incidência dos efeitos materiais 

da revelia e produzem presunção de veracidade, de natureza relativa, dos 

fatos articulados por parte do autor na petição inicial. Interpretação do 

conteúdo normativo do art. 319 do Código de Processo Civil/1973 [art. 344 

do Código de Processo Civil/2015]. Segundo os informes produzidos no 

processo, principalmente do conteúdo dos documentos arquivados nos 

eventos n.º 4372546, 4372561 e 4372581, depreende-se que as partes 

litigantes firmaram contrato de financiamento, gravado com cláusula de 

alienação fiduciária, que visava proceder à aquisição de veículo automotor 

e que o devedor incorreu em mora contratual. Portanto, diante desta 

perspectiva, deflui-se que o fato constitutivo do direito do autor e o não 

cumprimento da obrigação estão devidamente comprovados no processo, 

impondo-se, portanto, a procedência do pedido formulado. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial por 

Bradesco Financiamentos contra Marcelo Rosbach de Souza, para o fim 

de: a) Declarar consolidado em mãos da empresa requerente a posse e a 

propriedade do bem descrito na inicial, na forma do que dispõe o art. 3.º, § 

1.º do Decreto-lei n.º 911/1969; b) Declarar encerrada a atividade 

cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, 

inciso I do Código de Processo Civil/2015. Pelo princípio da sucumbência, 

com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo 

Civil, Condeno o requerido no pagamento de custas judiciais e de 

honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados 

em 10% sobre o valor atribuído à causa, considerando-se o trabalho 

executado por parte do advogado e o interstício temporal que o processo 

tramitou. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 

27 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.: 157318 Nr: 4256-38.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOMAR TOLFO BRESCOVIT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Youssef Sayah El Atyeh - 

OAB:26319 GO

 Vistos etc.,

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se conforme 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032628/8/2018 Página 205 de 504



o deprecado.

II – Designo audiência para o dia 27 de novembro de 2018, às 16h30min.

III – Oficie-se ao Juízo Deprecante informando-o acerca da data e hora da 

audiência, para as providências que entender necessárias.

IV - Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público e a Defesa.

V – Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 157245 Nr: 4223-48.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ANTONIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/6.908-A, MARLY GAVIOLI - OAB:18740

 Vistos etc.,

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se conforme 

o deprecado.

II – Designo audiência para o dia 04 de outubro de 2018, às 14h20min.

III – Oficie-se ao Juízo Deprecante informando-o acerca da data e hora da 

audiência, para as providências que entender necessárias.

IV - Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público e a Defesa.

V – Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 156910 Nr: 4044-17.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO /PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO SANTOS WELENDOLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alceu Storchi - OAB:73177 

PR, Everton Diego Grabovski - OAB:74004 PR, Tiago Roberto 

Goedert - OAB:71397 PR

 Vistos etc.,

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se conforme 

o deprecado.

II – Designo audiência para o dia 27 de novembro de 2018, às 15h30min.

III – Oficie-se ao Juízo Deprecante informando-o acerca da data e hora da 

audiência, para as providências que entender necessárias.

IV - Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público e a Defesa.

V – Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 107544 Nr: 2600-51.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO ORIPIS BERLEZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VARDEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:11840/MT, Jeferson Riscik - OAB:21672/O

 Vistos etc.,

1. Tendo em vista a convocação da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato 

Grosso (fl. 87), redesigno a audiência para o dia 12 de fevereiro de 2019, 

às 15h00min.

2. Intimem-se o recuperando, o Ministério Público e a Defesa.

3. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 86577 Nr: 373-59.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIELTON CUNHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT

 Vistos etc.,

1. Tendo em vista a convocação da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato 

Grosso (fl. 146), redesigno a audiência para o dia 12 de fevereiro de 

2019, às 15h30min.

2. Intimem-se o recuperando, o Ministério Público e a Defesa.

3. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 97103 Nr: 3622-81.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHAILTON RIBEIRO LUSTOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiani Pereira de Souza - 

OAB:MT0021223O, JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - 

OAB:20055/MT

 Vistos etc.,

Ante o teor dos documentos acostados às fls. 181 e 185/186, com 

fundamento no artigo 118, §2º, da Lei de Execuções Penais, designo 

audiência de justificação para o dia 12 de fevereiro de 2019, às 16h00min, 

oportunidade em que o recuperando poderá apresentar justificativa a 

eventuais faltas cometidas no curso do cumprimento do regime 

semiaberto, elucidando-se melhor os fatos ocorridos no presente feito, 

podendo ainda, juntar documentos que entender pertinente e, arrolar 

testemunhas que deverão comparecer em Juízo independentemente de 

intimação.

Intime-se o recuperando pessoalmente e via edilícia.

 Dê ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 155340 Nr: 3065-55.2018.811.0045

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMAR MORAES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B

 Vistos etc.,

A audiência não se realizou em razão da convocação da 

Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso (fl. 139).

Tendo em vista o teor das certidões de fls. 138 e 140, verifica-se que o 

recuperando não foi localizado no endereço declinado nesta Comarca. 

Assim sendo, determino a devolução do presente feito à Comarca de 

origem, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 84914 Nr: 4473-91.2012.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELAINE TEREZINHA WINTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA SOTIER WOLFF - 

OAB:16.847/MT

 Vistos etc.,

INDEFIRO a renúncia do mandato de fls. 131/133, vez que não 

acompanhou a notificação da mandante, conforme exigência do artigo 112 

do CPC.

Assim sendo, intime-se, via DJE, a advogada constituída pela ré para que, 

no prazo legal, apresente os memoriais finais escritos.

 Cumpra-se com urgência vez que se trata de processo da meta 02/2018 

do CNJ.

Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 98145 Nr: 4481-97.2014.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERTILE RUFATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO ROGÉRIO 

GROKSKREUTZ - OAB:MT/13.407-B

 Vistos etc.,

Devidamente certificada à tempestividade do recurso de apelação 

interposto à fl. 145, recebo-o. Outrossim, verifico que a defesa do 

acusado manifestou o interesse em apresentar as razões recursais em 

segunda instância.

 Assim sendo, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

nosso Estado, consignando nossas sinceras homenagens.

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 98830 Nr: 5049-16.2014.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELA LEANDRO DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ FIGUEREDO DA SILVA - 

OAB:21214/O

 Vistos etc.,

Não havendo preliminares a serem apreciadas, e não vislumbrando as 

hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal (alterado 

pela Lei nº. 11.719/2008), DOU O FEITO POR SANEADO, e de 

consequência, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 14 

de novembro de 2018, às 13h30min.

 Saliento que na referida audiência serão inquiridas as testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa residentes nesta Comarca e, ao 

final, interrogada a ré.

Intimem-se o Ministério Público, a acusada, seu Defensor, bem como as 

testemunhas arroladas pela acusação e defesa. Requisite-se, se 

necessário. Se houver testemunhas residentes em outra Comarca, 

expeça-se imediatamente Carta Precatória.

Cumpra-se com urgência vez que se trata de processo da meta 02/2018 

do CNJ.

Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 40324 Nr: 636-62.2011.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FERNANDES DA SILVA, JANISE 

HUBER, JORGE HENRIQUE SOARES SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS PEREIRA - 

OAB:11810/MT

 Vistos etc.,

Diante do teor da certidão de fl. 559, intime-se o advogado constituído 

pelos acusados, Dr. José Carlos Pereira, via DJE, para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, justifique o motivo pelo qual deixou transcorrer in albis o 

prazo para manifestação nos termos do artigo 422, do Código de 

Processo Penal, sob pena do pagamento de multa no valor de 01 (dez) a 

100 (cem) salários mínimos, conforme preceitua o artigo 265, do Código de 

Processo Penal. No mesmo prazo o advogado poderá apresentar a peça 

faltante.

Outrossim, diante do silêncio injustificado do seu defensor, determino a 

intimação dos réus para que informem ao oficial de justiça se possuem 

outro advogado ou se não tem condições de arcar com honorários 

advocatícios, caso em que serão defendidos pela Defensoria Pública.

Cumpra-se com urgência vez que se trata de processo da meta 02/2018 

do CNJ.

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005068-97.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EVEN CARLA VIANA NEVES (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005068-97.2017.8.11.0045. REQUERENTE: EVEN CARLA VIANA NEVES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. A parte reclamante requereu a desistência desta reclamação. 

Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC/2015, a 

desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Deixo de proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do 

art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica a empresa requerida 

isenta do pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito 

em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de maio de 2018. 

Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a 

decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da 

Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 15 de maio de 2018. 

Melissa de Lima Araújo, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000755-59.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO ROBERTO DA SILVA CARNEIRO DE MELO (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000755-59.2018.8.11.0045. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: CELIO ROBERTO DA SILVA CARNEIRO DE MELO Parte Ré: 

REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Vistos etc. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal 

nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil 

cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. A parte reclamante 

requereu a desistência desta reclamação. Nos termos do estatuído no 

artigo 200, parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO 

este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso 

VIII, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder à condenação 

em honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da 

mesma forma, fica a empresa requerida isenta do pagamento de custas 

judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara 

Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, 

arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 09 de abril de 2018. Marcia Mieko 

Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 
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proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 15 de maio de 2018. Melissa de 

Lima Araújo, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000325-10.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA ROSA DE OLIVEIRA MATHIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DA PIEVE (ADVOGADO(A))

MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000325-10.2018.8.11.0045. REQUERENTE: CICERA ROSA DE OLIVEIRA 

MATHIS REQUERIDO: MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA SILVA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados 

Especiais foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, 

por isso mesmo é norteado por princípios informadores, que sustentam 

todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir 

o amplo acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do 

conflito". Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, 

que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei n° 9.099/95 c.c art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c.c Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a 

proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de Ação de Cobrança, proposta por CÍCERA ROSA DE OLIVEIRA 

MATHIS, ajuizada em face de MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA SILVA, 

requerendo a condenação da reclamada no pagamento de 03 meses de 

alugueis, referente a uma sala comercial, situada na rua Bérgamo, nº 

2455-5, Bairro Veneza em Lucas do Rio Verde, mais as despesas de 

água e luz do referido imóvel. Inicialmente, entendo que a reclamante não é 

titular do contrato de locação, estando este em nome de ROBERTO 

MATHIS. Ademais, não há nos autos documentos que embasem sua 

pretensão de direito material em documento assinado pelo titular do 

contrato, a fim da parte autora postular em nome próprio, direito alheio. 

Portanto, a autora é parte ilegítima para figurar no polo ativo da presente 

demanda. Isto posto, com fundamento no artigo 485, inciso VI do Código 

de Processo Civil, julgo EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Deixo de 

condenar no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 

9.099/95). Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

à MM. Juiza da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 18 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, 

04 de julho de 2018. Melissa de Lima Araújo, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003572-96.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE (ADVOGADO(A))

TALISMA TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUZIELE DO NASCIMENTO SILVA (REQUERIDO)

 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o promovente para 

informar o endereço do promovido no prazo de 05 dias.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002825-49.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SILVA MACHADO (ADVOGADO(A))

LUCY MARIA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (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: 

1002825-49.2018.8.11.0045. REQUERENTE: LUCY MARIA DE ARAUJO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Considerando o teor do atestado médico, o qual descreve a 

necessidade da parte autora permanecer como acompanhante da sua 

genitora, defiro o pedido de id. 14943613. Determino que a Secretaria 

promova o reagendamento da audiência de conciliação. Intime-se. Às 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 27 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010280-24.2010.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PEDRO FRANZ (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR JAUER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIMAS JOSE DE ALMEIDA (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: 

8010280-24.2010.8.11.0045. REQUERENTE: PAULO CESAR JAUER 

REQUERIDO: DIMAS JOSE DE ALMEIDA Vistos. Considerando que a 

restrição de circulação foi realizada, conforme comprovante de id. 

1639290, cumpra-se a determinação de id. 4737446, integralmente, 

devendo ser especificado no mandado de intimação que o executado 

deverá informar a localização do veículo. Indefiro o pedido de realização 

de nova busca por ativos financeiros, uma vez que foi realizada a 

penhora do veículo. Intime-se Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 27 de 

agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011038-27.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SIDENEI FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S.A - EM 

RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Visto. Considerando que não houve o pagamento voluntário da divida, 

defiro o requerimento do exequente, 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$ 443,42 (quatrocentos e 
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quarenta e três reais e quarenta e dois 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, 22 de agosto de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003317-41.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAR COMIRAN (ADVOGADO(A))

MOACIR BORTOLASSI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO 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: 

1003317-41.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MOACIR BORTOLASSI 

REQUERIDO: ESTADO DO MATO GROSSO Vistos. MOACIR BORTOLASSI, 

qualificado na inicial, ingressou com Ação Declaratória de Nulidade de 

Confissão de Divida, cumulada com Sustação ou Cancelamento de 

Protesto c/c Restituição do Indébito e Tutela Antecipada em desfavor de 

ESTADO DE MATO GROSSO, POR SUA PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - PGE, também qualificado no feito. Consta nos autos, em síntese, 

que, por um equívoco do contador responsável pelas escriturações 

fiscais e contábeis do autor, este assinou por duas vezes o 

reconhecimento e consequentemente firmou um instrumento de confissão 

de dívida (aqui intitulada de “Simulação de Negociação de Pagamento”) 

perante o Estado do Mato Grosso. Alega que tal dívida é inexistente em 

razão da não obrigatoriedade de informar mensalmente ao SEFAZ, a 

respectiva movimentação financeira/contábil (EFD – Escrituração Fiscal 

Digital), uma vez que o faturamento anual do requerente não ultrapassa de 

R$1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais). Argumenta que o 

reclamado, mesmo ciente do faturamento, emitiu multas pela alegada falta 

de EFD - Escrituração Fiscal Digital, sendo que ele já efetuou o pagamento 

de algumas multas, e ainda assim foi emitido em seu nome um CDA nº 

2017474172 e protestou débito, que alega ser inexistente. Por fim, requer 

em sede de tutela antecipada a sustação/cancelamento do protesto do 

título CDA nº 2017474172, apontamento na Certidão de protesto sob o nº 

88151, do Livro nº 197, folhas 163 do Cartório de 2º Ofício de Lucas do 

Rio Verde-MT. 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, consistente na suspensão dos 

efeitos do protesto registrado em seu nome. Verifico, assim, que estão 

demonstrados os pressupostos acima citados, uma vez que a 

manutenção do nome do reclamante no protesto pode causar-lhe prejuízo. 

Ademais, a concessão da tutela antecipada, pode ser revogada a 

qualquer momento, quando o juízo verificar ausência dos requisitos que 

ensejaram a concessão da medida. Assim sendo, ainda que numa análise 

superficial dos fatos entendo que estão presentes prova apta ao 

convencimento acerca da verossimilhança da tese autoral, o que leva ao 

deferimento da medida pleiteada. Ante ao exposto, DEFIRO a tutela de 

urgência pleiteada e determino que a reclamada promova a suspensão 

dos efeitos do protesto do título CDA nº 2017474172, apontamento na 

Certidão de protesto sob o nº 88151, do Livro nº 197, folhas 163 do 

Cartório de 2º Ofício de Lucas do Rio Verde-MT, 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 2º Ofício de Lucas do Rio Verde para promover a 

suspensão dos efeitos do protesto. Cite-se o reclamado, constando do 

chamamento judicial as advertências legais da revelia. Deixo de designar 

conciliação tendo em vista ser improvável a conciliação, uma vez que a 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, por meio do Ofício Circular 

n. 003/GPG/PGE/2016, requereu a dispensa da audiência de conciliação 

nos processos em que for Parte, devendo esta ser citada apenas para 

apresentar defesa. CUMPRA-SE, expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 27 de 

agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003583-28.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANTINA DA SILVA (REQUERENTE)

CRISTIANO ANTONIO LORENSETTI (ADVOGADO(A))

WEYLLA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (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: 

1003583-28.2018.8.11.0045. REQUERENTE: SANTINA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DA AMAZONIA SA Vistos. SANTINA DA SILVA, 

qualificado na inicial, ingressou com Ação de Indenização por Danos 

Morais c/c pedido de Tutela Antecipada em desfavor de BANCO 

AMAZÔNIA S.A, sustentando, em síntese, que seu nome encontra-se 

restrito nos órgãos de inadimplentes por uma dívida que devidamente 

quitada. Alega que negociou uma dívida com várias parcelas atrasadas 

junto ao reclamado, cujo valor total do acordo era de R$ 915,00 

(novecentos e quinze reais), devidamente pago no dia 25.07.2018, no 

entanto, após o pagamento realizado há mais de trinta dias, o seu nome 

ainda encontra-se incluído nos órgãos de proteção crédito – SPC. Relata 

que tentou de todas as formas resolver o conflito em questão, contudo 

não obteve êxito e por tal motivo requer a antecipação da tutela 

consistente em determinar a exclusão do seu nome do registro de 

inadimplentes. É, em síntese, o necessário. DECIDO. A tutela de urgência, 

enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se amparada pelo 

artigo 300, caput, do Novo Código de Processo Civil, devendo ser 

concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da 

leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza 

satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento 

condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, 

consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in 

mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza 

satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar). A 

verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição 

sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o direito 

alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, em que o 

reclamante postula a concessão de tutela urgência de natureza 

satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, para que a reclamada exclua o 

nome do autor do rol dos inadimplentes, uma vez que a divida encontra-se 

devidamente quitada conforme os documentos em anexos. 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 a reclamada 

promova exclusão do nome do reclamante do cadastro de inadimplentes, 

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. 
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Com feito, levando em consideração as regras de experiência e a 

verossimilhança das alegações INVERTO o ônus da prova nos termos do 

art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pelo que determino, 

desde logo, que a reclamada apresente, no prazo da contestação, 

contrato em discussão ou prova de que a reclamante não efetuou o 

pagamento, bem como, incumbindo ainda a prova quanto a fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do reclamante (art. 373, II do CPC). Para 

justa e eficaz solução do litígio, INCLUA-SE os autos na pauta de audiência 

de conciliação do Juizado Especial Cível. CITE-SE a parte requerida e 

INTIME-SE a parte autora para comparecer à solenidade. Conste no 

mandado que o não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95; 

advirta-se também que o não comparecimento da parte reclamada à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz (art. 20 da Lei n. 9.099/95). 

Comparecendo a parte reclamada, e não obtida a conciliação, poderá a 

ação ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou proceder à audiência 

de instrução e julgamento. Não havendo acordo na audiência de 

conciliação, a reclamada deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no 

prazo fixado ou até a audiência de instrução e julgamento, sendo 

obrigatória, nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, a 

presença de advogado (art. 9º, da Lei n. 9.099/95). Em se tratando de 

pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência 

respectiva a carta de preposição, munido dos atos constitutivos da 

empresa e de suas alterações, sob pena de revelia. As partes deverão 

comunicar ao juízo eventuais mudanças de endereços ocorridas no curso 

do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local 

anteriormente indicado, na ausência da comunicação (art. 19, § 2º da Lei 

n. 9.099/95). Por fim, defiro à parte autora os benefícios da gratuidade de 

justiça (art. 98, § 1º do CPC). CUMPRA-SE, expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 27 

de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002686-97.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES (ADVOGADO(A))

NILO EDUARDO COSTA GUIMARAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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: 

1002686-97.2018.8.11.0045. REQUERENTE: NILO EDUARDO COSTA 

GUIMARAES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Nilo Eduardo 

Costa Guimarães, qualificada na inicial, ingressou com ação declaratória 

de inexistência de débito c/c Danos Morais e com pedido de tutela 

antecipada em desfavor de Telefônica Brasil S/A, sustentando, em 

síntese, que utiliza dos serviços de telefonia da requerida, quando foi 

surpreendido com inscrição indevida nos órgão de proteção ao credito. Em 

contato com a empresa reclamada foi constatado que o reclamante 

possuía mais dois terminais, além dos dois que já usava e que geram o 

débito, oportunidade que ao informar que não contratou e sequer possui 

esses dois terminais a reclamada afirmou que cancelaria a inscrição 

indevida. Ocorre que a reclamada por diversas vezes voltou a inscrever o 

nome do reclamante nos órgão de proteção ao credito e todas a s vezes o 

reclamante entrava em contrato solicitando a correção e o cancelamento 

dessas duas linhas cadastradas indevidamente em nome do autor. Por fim, 

relata que em 05/03/2018 recebeu notificação em que informou que seu 

nome teria sido incluído nos órgãos de proteção ao crédito pela reclamada, 

novamente, por não terem sido pagas as faturas dos terminais telefônicos 

que o autor não reconhece como sendo de sua titularidade. Dessa forma, 

pleiteia a concessão da tutela de urgência para o fim de determinar que a 

reclamada exclua a restrição em nome do reclamante. É, em síntese, o 

necessário. DECIDO. 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 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. O reclamante 

alega que não é titular dos terminais telefônicos que estão gerando a 

cobrança 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 do 

reclamante NILO EDUARDO COSTA GUIMARÃES 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, 27 de 

agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002256-48.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

ELINALDO FERREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002256-48.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ELINALDO FERREIRA DE 

SOUSA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 

38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil c/c Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

A parte reclamante requereu a desistência desta ação conforme petição 

constantes nos autos ID Nº 14570750. Nos termos do estatuído no artigo 

200, parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA desta ação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, 

sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do 

Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em 

honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma 

forma, fica o requerido isento do pagamento de custas judiciais, em razão 

do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 27 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003504-83.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA TAPURI DA ROSA (REQUERENTE)

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

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 SENTENÇA Processo: 

1003504-83.2017.8.11.0045. REQUERENTE: MAIARA TAPURI DA ROSA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A. Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 

38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil c/c Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

A parte reclamante requereu a desistência desta ação conforme petição 

constantes nos autos ID Nº 14471711. Nos termos do estatuído no artigo 

200, parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA desta ação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, 

sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do 

Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em 

honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma 

forma, fica o requerido isento do pagamento de custas judiciais, em razão 

do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 27 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002635-86.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

ANDRESSA CRISTINA VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002635-86.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ANDRESSA CRISTINA VIEIRA 

DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 

38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 c/c artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil c/c Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

A parte reclamante requereu a desistência desta ação conforme petição 

constantes nos autos ID Nº 14849702. Nos termos do estatuído no artigo 

200, parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA desta ação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, 

sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do 

Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em 

honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma 

forma, fica o requerido isento do pagamento de custas judiciais, em razão 

do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 27 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002249-56.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

EDEGAR SAVARIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002249-56.2018.8.11.0045. REQUERENTE: EDEGAR SAVARIS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da 

Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da 

Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de 

Processo Civil c/c Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. A parte 

reclamante requereu a desistência desta ação conforme petição 

constantes nos autos ID Nº 14567741 Nos termos do estatuído no artigo 

200, parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA desta ação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, 

sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do 

Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em 

honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma 

forma, fica o requerido isento do pagamento de custas judiciais, em razão 

do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032628/8/2018 Página 211 de 504



____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 27 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003466-71.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

NAZARE DOS SANTOS FARIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003466-71.2017.8.11.0045. REQUERENTE: NAZARE DOS SANTOS 

FARIAS REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S/A Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. Devidamente 

intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a audiência de 

conciliação de cuja presença é OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento 

do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº .  9 .099/95.  BRAZ PAULO PAGOTTO Ju iz  Le igo 

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 27 de Agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000774-65.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

RENATO PEREIRA CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000774-65.2018.8.11.0045. REQUERENTE: RENATO PEREIRA 

CARVALHO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório FUNDAMENTO E 

DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer a audiência de conciliação de cuja presença é 

OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o 

processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o 

autor, sem justo motivo, deixar de comparecer pessoalmente à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento. Ademais, o 

Enunciado 20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da 

parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, não tendo comparecido a 

audiência de conciliação e tampouco apresentado justificativa plausível, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, 

§8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 27 de Agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003122-90.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

LUCAS LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003122-90.2017.8.11.0045. REQUERENTE: LUCAS LIMA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S/A SENTENÇA Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando a ação citada alhures, nota-se que 

a parte autora fora devidamente intimada para fornecer o endereço 

atualizado do reclamado (ID Nº 10891637), sendo que o promovente 

deixou transcorrer o prazo sem manifestação nos autos conforme AR 

constante no (ID Nº 14525612), portanto o autor NÃO atendeu ao 

chamado judicial. Desta forma, não há motivos para que este processo 

continue tramitando, notadamente quando aquele que mais deveria ter 

interesse em seu término permaneceu desatento ao chamado judicial. 

DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no artigo 485, I c/c artigo 486, § 2º 

do Novo Código de Processo Civil, opino pelo INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL, ante o autor não promover a diligência que lhe competir. 

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

_______ HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Lucas do Rio Verde, 27 de Agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza 

de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000937-45.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIA MICHELE DA COSTA BARRADAS (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000937-45.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ADRIA MICHELE DA COSTA 

BARRADAS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A. Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório 
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apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. Devidamente 

intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a audiência de 

conciliação de cuja presença é OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento 

do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº .  9 .099/95.  BRAZ PAULO PAGOTTO Ju iz  Le igo 

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 27 de Agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000962-58.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA (ADVOGADO(A))

ADEMIR FLOR & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DAVIDE GRANGEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000962-58.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: ADEMIR FLOR & CIA LTDA - ME 

EXECUTADO: EDSON DAVIDE GRANGEIRO Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 c/c artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil c/c Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. A parte reclamante requereu a desistência desta ação 

conforme petição constantes nos autos ID Nº 13142747. Nos termos do 

estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da 

ação somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO 

O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta ação, e, em consequência, JULGO 

EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 

485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder à 

condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 

9.099/1995. Da mesma forma, fica o requerido isento do pagamento de 

custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº .  9 .099/95.  BRAZ PAULO PAGOTTO Ju iz  Le igo 

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 27 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001777-55.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADEUGLAN SANTOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001777-55.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ADEUGLAN SANTOS DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 

38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil c/c Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

A parte reclamante requereu a desistência desta ação conforme petição 

constantes nos autos ID Nº 1461704. Nos termos do estatuído no artigo 

200, parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA desta ação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, 

sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do 

Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em 

honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma 

forma, fica o requerido isento do pagamento de custas judiciais, em razão 

do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 27 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002291-42.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO MENDES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002291-42.2017.8.11.0045. EXEQUENTE: AMARILDO ANTONIO 

RODRIGUES DOS SANTOS EXECUTADO: FRANCISCO MENDES DOS 

SANTOS Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, 

deixo de exarar o relatório FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o 

conjunto fático probatório apresentado, tenho que a presente reclamação 

desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a contumácia da parte 

exequente. Devidamente intimada, a parte exequente deixou de 

comparecer a audiência de conciliação de cuja presença é OBRIGATÓRIA. 

O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o processo deverá 

ser extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo 

motivo, deixar de comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a 

audiência de instrução e julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, 

entende que o comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. 

Assim sendo, não tendo comparecido a audiência de conciliação e 

tampouco apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do 

presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando a 

justificativa apresentada pelo autor, deixo de condená-lo ao pagamento de 

custas e despesas processuais. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 27 de Agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000054-98.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES (ADVOGADO(A))

ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. D. S. (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000054-98.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: ADRIANE ALVES THEODORO 

DE MORAES EXECUTADO: LUCAS ARAGÃO DOS SANTOS SENTENÇA 

Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de 

exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando a ação citada 

alhures, nota-se que a parte exequente fora devidamente intimada para 

emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias (ID Nº 12560760), sendo 

que o promovente deixou transcorrer o prazo sem manifestação nos 

autos conforme AR constante no (ID Nº 14551276), portanto o autor NÃO 

atendeu ao chamado judicial. Desta forma, não há motivos para que este 

processo continue tramitando, notadamente quando aquele que mais 

deveria ter interesse em seu término permaneceu desatento ao chamado 

judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no artigo 485, I c/c artigo 

486, § 2º do Novo Código de Processo Civil, opino pelo INDEFERIMENTO 

DA PETIÇÃO INICIAL, ante o autor não promover a diligência que lhe 

competir. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº .  9 .099/95.  BRAZ PAULO PAGOTTO Ju iz  Le igo 

____________________________________________________________

_______ HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Lucas do Rio Verde, 27 de Agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza 

de direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010439-88.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LOURENCO DA SILVA JUNIOR - ME (EXECUTADO)

DIONATAN GOMES DUARTE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010439-88.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: DENICOLO & BEUTLER LTDA - 

ME EXECUTADO: JOSE LOURENCO DA SILVA JUNIOR - ME Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 

1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil c/c Enunciados nº 161 

e 162, ambos do FONAJE. A parte reclamante requereu a desistência 

desta ação conforme petição constantes nos autos ID Nº 14788623. Nos 

termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC/2015, a 

desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta ação, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Deixo de proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do 

art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica o requerido isento do 

pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz 

L e i g o 

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 27 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001028-38.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001028-38.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JOSÉ CARLOS DA SILVA 

REQUERIDO: CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO S/A Vistos 

etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar 

o relatório. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 

1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil c/c Enunciados nº 161 

e 162, ambos do FONAJE. A parte reclamante requereu a desistência 

desta ação conforme petição constantes nos autos ID Nº 14614077. Nos 

termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC/2015, a 

desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta ação, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Deixo de proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do 

art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica o requerido isento do 

pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz 

L e i g o 

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 27 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-05.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO SAMIR DE DEUS (ADVOGADO(A))

YURI CEZAR DA PAIXAO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000196-05.2018.8.11.0045. REQUERENTE: YURI CEZAR DA PAIXAO 

OLIVEIRA REQUERIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei 

nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório FUNDAMENTO E DECIDO. 

Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte requerente. Devidamente intimada, a parte requerente 

deixou de comparecer a audiência de conciliação de cuja presença é 

OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o 

processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o 

autor, sem justo motivo, deixar de comparecer pessoalmente à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento. Ademais, o 

Enunciado 20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da 

parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, não tendo comparecido a 

audiência de conciliação e tampouco apresentado justificativa plausível, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, 

§8º do CPC), CONDENO a parte exequente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. 
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HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 27 de Agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004038-27.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004038-27.2017.8.11.0045. REQUERENTE: ANTONIO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. Conforme inteligência 

do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório FUNDAMENTO 

E DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que 

a presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante 

a contumácia da parte requerente. Devidamente intimada, a parte 

requerente deixou de comparecer a audiência de conciliação de cuja 

presença é OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, 

sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte exequente 

no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº .  9 .099/95.  BRAZ PAULO PAGOTTO Ju iz  Le igo 

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 27 de Agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002588-15.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JULIVAL SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

MARCEL LUERSEN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002588-15.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JULIVAL SOUZA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da 

Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da 

Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de 

Processo Civil c/c Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. A parte 

reclamante requereu a desistência desta ação conforme petição 

constantes nos autos ID Nº 14676220. Nos termos do estatuído no artigo 

200, parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA desta ação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, 

sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do 

Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em 

honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma 

forma, fica o requerido isento do pagamento de custas judiciais, em razão 

do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 27 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010359-95.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES (ADVOGADO(A))

MARCIA PAIXAO LIMA E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLECIO NICOLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010359-95.2013.8.11.0045. REQUERENTE: MARCIA PAIXÃO LIMA E 

SILVA REQUERIDO: CLÉCIO NICOLI SENTENÇA Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando a ação citada alhures, nota-se que 

a parte exequente fora devidamente intimada para emendar a inicial no 

prazo de 15 (quinze) dias (ID Nº 12004638), sendo que o promovente 

deixou transcorrer o prazo sem manifestação nos autos conforme AR 

constante no (ID Nº 13563253), portanto o autor NÃO atendeu ao 

chamado judicial. Desta forma, não há motivos para que este processo 

continue tramitando, notadamente quando aquele que mais deveria ter 

interesse em seu término permaneceu desatento ao chamado judicial. 

DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no artigo 485, I c/c artigo 486, § 2º 

do Novo Código de Processo Civil, opino pelo INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL, ante o autor não promover a diligência que lhe competir. 

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

_______ HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Lucas do Rio Verde, 27 de Agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza 

de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002033-95.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

FABIANA DE SOUZA MOHR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002033-95.2018.8.11.0045. REQUERENTE: FABIANA DE SOUZA MOHR 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da 

Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório FUNDAMENTO E DECIDO. 

Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte requerente. Devidamente intimada, a parte requerente 

deixou de comparecer a audiência de conciliação de cuja presença é 

OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o 

processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o 

autor, sem justo motivo, deixar de comparecer pessoalmente à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento. Ademais, o 

Enunciado 20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da 

parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, não tendo comparecido a 
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audiência de conciliação e tampouco apresentado justificativa plausível, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, 

§8º do CPC), CONDENO a parte exequente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 27 de Agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004517-54.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZELMA ARAUJO FRANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004517-54.2016.8.11.0045. REQUERENTE: NIPOFLEX SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME REQUERIDO: IZELMA 

ARAÚJO FRANCA Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da 

Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de 

Processo Civil c/c Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. A parte 

reclamante requereu a desistência desta ação conforme petição 

constantes nos autos ID Nº 14754974. Nos termos do estatuído no artigo 

200, parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA desta ação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, 

sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do 

Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em 

honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma 

forma, fica o requerido isento do pagamento de custas judiciais, em razão 

do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 27 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002048-98.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INOVACAO AGRICOLA COM. EQUIP. ELETRONICOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002048-98.2017.8.11.0045. REQUERENTE: NIPOFLEX SERVICOS 

ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME REQUERIDO: 

INOVAÇÃO AGRICOLA COM. EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA - ME Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 c/c artigo 

1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil c/c Enunciados nº 161 

e 162, ambos do FONAJE. A parte reclamante requereu a desistência 

desta ação conforme petição constantes nos autos ID Nº 14754035. Nos 

termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC/2015, a 

desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta ação, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Deixo de proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do 

art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica o requerido isento do 

pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz 

L e i g o 

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 27 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

6ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001855-20.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA (AUTOR(A))

JULIANO TRAMONTINA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA BASSANI (RÉU)

JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1001855-20.2016.8.11.0045. AÇÃO MONITÓRIA 

REQUERENTE: JULIANO TRAMONTINA REQUERIDA: ANGELA BASSANI 

Vistos. Cumpra-se o despacho de ID n°14942774. Às providências 

necessárias. Lucas do Rio Verde, 24 de agosto de 2018. GISELE ALVES 

SILVA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003393-02.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO (ADVOGADO(A))

LL AGROPECUARIA LTDA - ME (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO LOBO (EMBARGADO)

GERSON LUIS WERNER (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1003393-02.2017.8.11.0045. EMBARGANTE: LL 

AGROPECUARIA LTDA - ME EMBARGADO: LUCIANO LOBO Vistos. 

Cumpra-se o despacho proferido em audiência, conforme documento de ID 

n° 14943853. Lucas do Rio Verde, 24 de agosto de 2018. GISELE ALVES 

SILVA Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 90258 Nr: 4155-74.2013.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 
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INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNADO JESUS DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:MT/15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Trata-se de BUSCA E APREENSÃO, tendo as partes acima identificadas.

As partes, conforme de p. 38/39 e verso, entabularam acordo requerendo 

a sua homologação e extinção após o adimplemento do débito.

Pois bem, verificando que o acordo fora assinado pelos advogados das 

partes, os quais que possuem poderes para transigir, conforme 

procurações acostadas às pp. 08/11 e 41-verso, a homologação de rigor 

se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos o presente acordo de pp. 38/39 e verso, havido entre as partes 

nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC.

SUSPENSO o trâmite processual pelo prazo de 20 (vinte) dias, para que a 

parte requerente manifeste-se, informando ao Juízo acerca do integral 

cumprimento do acordo, apresentando nos autos os documentos 

necessários.

Não há valores depositados em Juízo a serem levantados, tão pouco 

restrições a serem baixadas.

Sem custas remanescentes, nos termos do art. 90 § 3º do CPC e 

honorários da forma pactuada (p. 39-verso).

Transitada em julgado, certifique-se e aguardem-se os presentes autos 

em cartório, conforme acima determinado.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 89141 Nr: 3046-25.2013.811.0045

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOUSQUER & PADILHA LTDA-ME, RODERJAN 

APARECIDO MOUSQUER, URSULA MARILYN MOUSQUER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro (p. 142) e determino:

I - Cite-se o a parte requerida no endereço indicado à p. 142, por meio de 

carta AR.

II - Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 80157 Nr: 4221-25.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATILDES MARIA DE MELO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata- se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, em trâmite entre as partes 

acima identificadas.

Verifica-se à p. 154/155, que a parte exequente requereu a expedição do 

alvará judicial referente ao pagamento da requisição de pequeno valor, 

tendo em vista o teor do ofício n° 0337026, que se encontra encartado à p. 

152 dos autos.

Posto isto, defiro o levantamento da quantia de R$ 1.898,80 (um mil 

oitocentos e noventa e oito reais e oitenta e centavos) em relação aos 

honorários de sucumbência.

Expeça-se o competente alvará judicial, em favor do advogado da parte 

exequente, na conta bancária indicada à p. 155.

Após a expedição do alvará, intime-se a parte exequente, para que 

manifeste-se requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 89425 Nr: 3311-27.2013.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DECIO TOMAZ DO ESPIRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT

 Vistos.

Em atenção ao teor da certidão de p. 124 (a numerar), necessária se faz a 

nomeação de novo perito médico.

Nomeio como perito o médico Guido Vaca Cespedes, com endereço 

profissional Centro Médico Cespedes sito à Avenida Parana, n.º 561 – S, 

Bairro Centro, em Lucas do Rio Verde/MT, CEP: 78.455-000, telefones: 

(65) 3549-3226 e (66) 9616-0609; E-mail: guivace@hotmail.com.

 Intime-se o perito para dizer se aceita o encargo e declinar seus 

honorários, os quais serão suportados (50%) pela parte requerida 

inicialmente, eis que parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça.

Com a manifestação do perito, manifestem-se as partes.

 Em havendo discordância com os honorários, diga o perito.

 Em havendo concordância, intime-se o perito para início dos trabalhos.

Desde já, fixo o prazo de cinco 5 (cinco) dias para que as partes 

apresentem ASSISTENTE TÉCNICO e QUESITOS, caso ainda não tenham 

apresentado. (art. 421 do CPC).

Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para apresentação do laudo.

Após a juntada do laudo, vistas às partes, no prazo sucessivo de 10(dez) 

dias, iniciando-se pelo autor.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação das partes, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos, para novas deliberações.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 22617 Nr: 466-32.2007.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAOR BALSAN-ME, ALAOR BALSAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Considerando a petição de p. 59 (a numerar), bem como o lapso temporal 

decorrido até a presente data, abra-se vistas à parte exequente para que 

manifeste-se, requerendo o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito. Prazo: 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 94352 Nr: 1307-80.2014.811.0045

 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: COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA, VICENTE 

APARECIDO FRANCISCO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE SELINGER, EDILAINE DELA PRIA, 

EDI JOÃO DELA PRIA, JOCILENE TEREZINHA DELA PRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RADINS - 

OAB:8538-A/MT, Roque Ademir Da Silva Vieira - OAB:16344-O

 "[...] Não havendo mais preliminares suscitadas, declaro SANEADO o 
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feito, remetendo-o à fase instrutória.DEFIRO o pedido de produção de 

provas, por meio da oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das 

partes.Assim, designo audiência de instrução para o dia 06 de novembro 

de 2018, às 15h30.As partes deverão apresentar o rol de testemunhas ou 

completá-lo, se já tiver apresentado, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

357, § 4º, CPC).Consigne-se que caberá ao advogado da parte requerente 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, por meio de carta com aviso de recebimento, 

juntando aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data 

da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme leciona o caput e § 1º do art. 455, CPC.Se preferir, 

poderá trazer as testemunhas, atempadamente arroladas, 

independentemente de intimação, presumindo-se, caso a testemunha não 

compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. (§ 2º do art. 455, 

CPC).Intimem-se pessoalmente as partes e procuradores pelo 

DJE.Cumpra-se, expedindo o necessário."

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004548-40.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

RANNIER FELIPE CAMILO (ADVOGADO(A))

Noeli Ivani Alberti (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCINDO ANTONIO ROSSETTO (EXECUTADO)

SANDRO CLAUDIR ROSSETTO (EXECUTADO)

EMA LENIR MINUZZO ROSSETTO (EXECUTADO)

MAICON ALEXANDRE ROSSETTO (EXECUTADO)

PATRICIA FELISARDA MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1004548-40.2017.8.11.0045 AÇÃO DE EXECUÇÃO POR 

QUANTIA CERTA EXEQUENTE: FIAGRIL LTDA REQUERIDO: SANDRO 

CLAUDIR ROSSETTO, PATRICIA FELISARDA MARTINS, ALCINDO 

ANTONIO ROSSETTO, EMA LENIR MINUZZO ROSSETTO E MAICON 

ALEXANDRE ROSSETO VISTOS, ETC. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

POR QUANTIA CERTA, tendo as partes acima identificadas. As partes, 

conforme petição juntada ao ID n° 14938575, entabularam acordo, 

referente a divida principal e honorários dos advogados do exequente (ID 

n° 12985869 e 12985871) requerendo a sua homologação. Pois bem, 

verificando que o acordo fora assinado pelos executados com firma de 

suas assinaturas reconhecidas em Cartório, bem como pelos 

procuradores da parte exequente, os quais possuem poderes para 

transigir e fazer acordos, conforme procurações acostada ao ID n° 

10657361, a homologação de rigor se impõe. Ante o exposto, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos os acordos 

havidos (ID n° 12985869 e 12985871) entre as partes nos termos do art. 

487, inciso III, alínea “b”, do CPC. SUSPENSO o trâmite processual até a 

juntada de quitação do débito nos autos, que deverá ser no prazo de 15 

(quinze) dias, haja vista que no acordo entabulado a última parcela 

vencerá dia 02.08.2020 (ID n.º 12985871). Sem custas remanescentes, 

eis que já recolhidas quando da propositura da demanda (ID n° 10760080 

E 10760076) e honorários advocatícios da forma pactuada (ID n° 

12985869). Defiro o pedido de exclusão dos nomes dos executados dos 

cadastros de inadimplentes. Oficie-se ao SERASA EXPERIAN, CADIN e 

SPC, caso já tenha sido incluído, o que deverá ser certificado nos autos. 

As partes renunciaram ao prazo recursal, assim, certifique-se a Sra. 

Gestora, o trânsito em julgado da presente sentença. P.R.I.C. Lucas do Rio 

Verde/MT, 27 de agosto de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002757-02.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOALDO DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS n.º 1002757-02.2018.8.11.0045 AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA requerente: 

JOALDO DOS SANTOS PEREIRA REQUERIDO: ESTADO DO MATO 

GROSSO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT Vistos, 

etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, em trâmite entre as parte acima 

identificadas. Ao ID n.º 14563052, a Defensoria Pública se manifestou 

informando o óbito do requerente, pugnando pela extinção do feito. Pois 

bem. Diante da notícia de falecimento do requerente, conforme certidão de 

óbito anexada (doc. ID n.º 14563121), e levando-se em conta que o direito 

pleiteado é personalíssimo, portanto intransmissível, como se dá no 

presente caso, torna-se necessária a extinção do processo sem 

resolução do mérito. Assim, JULGO EXTINTO a presente demanda sem 

resolução do mérito nos termos do artigo 485, inciso IX, do CPC. Ressalto, 

que procedi com o desbloqueio (ID n° 14149046) do valor de R$ R$ 

126.292,50 (cento e vinte e seis mil e duzentos e noventa e dois reais e 

cinquenta centavos), importância que se fazia necessária para o 

pagamento dos procedimento pleiteado. Transitada em julgado, 

arquivem-se com as baixas de estilo. Sem custas em razão da gratuidade. 

P.R.I.C. Lucas do Rio Verde/MT, 27 de agosto de 2018. GISELE ALVES 

SILVA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001970-70.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMARI ASTRISSI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA PROCESSO N.º 1001970-70.2018.8.11.0045 AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXEQUENTE: PONTA 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA EXECUTADO: ROSEMARI 

ASTRISSI e FELIPE EMANOEL ASTRISSI VISTOS, ETC. Trata-se 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, tendo as partes acima 

identificadas. Em petição de ID n.º 14869196, a exequente informou que a 

executada realizou o pagamento do débito em aberto, pugnando assim, 

pela extinção da presente execução, em razão da perda do objeto. Posto 

isto, e diante da perda do objeto constatada e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC. Custas remanescentes, se 

houverem, pelo exequente. Consigno que não foram realizadas quaisquer 

constrições ou penhora nos presentes autos. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas de praxe. P.R.I.C. 

Lucas do Rio Verde/MT, 23 de agosto de 2018. GISELE ALVES SILVA 

Juíza de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000598-61.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAISE FRANCIS DE OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000598-61.2018.8.11.0021 REQUERENTE: BANCO 

DO BRASIL S.A Considerando que já transcorrera lapso temporal 

consideravelmente superior ao requerido pela parte interessada para 

recolhimento das custas processuais, certifique-se o recolhimento dentro 

do prazo requerido por meio do id nº 13378556, a contar do respectivo 

protocolo ou, o decurso de prazo sem recolhimento. Após, conclusos para 

deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 2018 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032628/8/2018 Página 218 de 504



Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000652-27.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE MENDES GONCALVES (EXEQUENTE)

EDIONES MENDES GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO DOS SANTOS BUENO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000652-27.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: EDILAINE 

MENDES GONCALVES Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma questão 

de não somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém 

condições de suportar as custas e despesas processuais bem como os 

honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça 

gratuita. Instada a parte a comprovar referida alegação, nos termos do 

artigo 99, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, não foram trazidos 

aos autos elementos robustos para a averiguação de tal situação. 

Portanto, resta fazermos uma breve elucubração sobre o tema, para então 

determinar o que segue: A lei que regulamentava a concessão da 

assistência judiciária aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, 

de 05 de Fevereiro de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço 

(artigo 2º, parágrafo único): considera-se necessitado, para os fins 

legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as 

custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do 

sustento próprio ou da família. Referido regramento foi expresso em seu 

artigo 4º, alterado pela lei n.º 7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos 

benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na 

própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas 

do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua 

família Por uma perfunctória e isolada leitura do referido dispositivo haviam 

órgãos julgadores que se posicionavam no sentido de concluir que a mera 

alegação de hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que evidenciem a 

falta dos pressupostos processuais para a concessão da gratuidade 

cinge-se única e exclusivamente ao fato de que - conforme exige o artigo 

5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não produziu o autor um mínimo 

que seja de prova acerca de sua hipossuficiência monetária. Com efeito, 

deixou a parte de colacionar aos autos, quaisquer documentos 

comprobatórios de eventual hipossuficiência, mesmo depois de intimada 

do despacho de fl. 14, mostrando-se de rigor o não acolhimento do pleito. 

Sendo as custas judiciárias um recolhimento de natureza claramente 

tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar com práticas que 

indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego de todo e qualquer 

pedido de assistência, embasado somente em uma mera declaração 

desprovida de qualquer contextualização, é ato apto para tal. Não 

podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora específico ao 

prever a possibilidade de penalização do pretenso hipossuficiente 

declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, parágrafo único, que 

Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas 

processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, 

até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em 

benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em 

dívida ativa. (Grifos nossos). Por fim, é de bom alvitre consignar que, 

independentemente da comprovação – ainda que mínima – da pobreza do 

requerente, o que, por si só já demandaria a negativa dos benefícios da 

assistência judiciária, não se pode ignorar que a natureza do pleito aqui 

declinado demonstra, por um robusto conjunto indiciário, que a demanda 

não cinge-se ao pedido de alguém que não detém condições financeiras 

razoáveis. Pela própria natureza do pedido já se pode cristalinamente 

inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e que 

culminaram com a propositura da presente ação, demonstram que detém 

ele plenas condições de recolher as custas e despesas processuais e 

arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato demande prejuízo 

ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, portanto, que o 

conjunto de ilações que se extrai dos documentos acostados na inicial 

sustentam um forte conjunto fático que demonstra que realmente não 

detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca é demais 

ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma maneira 

que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao mero 

questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar com as 

custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos autos 

reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo delito 

previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de Dezembro 

de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta amoldar-se-ia à 

ação de inserir em um documento particular (a declaração de 

insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) com 

o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a condição 

financeira do requerente, para fins de concessão de assistência). Diante 

de todo o exposto, nego o pedido de assistência judiciária efetivado pelo 

requerente. Assim sendo, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, emendar a inicial com o devido recolhimento de custas, nos 

termos do artigo 218, parágrafo 3º, sob pena de extinção da ação com a 

consequente baixa na distribuição, nos termos dos artigos 102 caput e 

290 caput, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se e cumpra-se. 

Água Boa, 27 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000350-95.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RODRIGUES DE AZEREDO (ADVOGADO(A))

EDNAIR SOUSA LIMA (AUTOR(A))

MARIO FERREIRA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO FRANCISCO BERALDO (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000350-95.2018.8.11.0021 AUTOR: EDNAIR 

SOUSA LIMA Inicialmente, antes inclusive de analisar a possibilidade de 

receber a presente ação, insta trespassar uma questão de não somenos 

importância. Alega o autor, na inicial, que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais bem como os honorários 

advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça gratuita. 

Instada a parte a comprovar referida alegação, nos termos do artigo 99, 

parágrafo 2º do Código de Processo Civil, não foram trazidos aos autos 
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quaisquer elementos para a averiguação de tal situação. Portanto, resta 

fazermos uma breve elucubração sobre o tema, para então determinar o 

que segue: A lei que regulamentava a concessão da assistência judiciária 

aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro 

de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que evidenciem a 

falta dos pressupostos processuais para a concessão da gratuidade 

cinge-se única e exclusivamente ao fato de que - conforme exige o artigo 

5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não produziu o autor um mínimo 

que seja de prova acerca de sua hipossuficiência monetária. Com efeito, 

deixou a parte de colacionar aos autos, quaisquer documentos 

comprobatórios de eventual hipossuficiência, mesmo depois de intimada 

do despacho de fl. 14, mostrando-se de rigor o não acolhimento do pleito. 

Sendo as custas judiciárias um recolhimento de natureza claramente 

tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar com práticas que 

indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego de todo e qualquer 

pedido de assistência, embasado somente em uma mera declaração 

desprovida de qualquer contextualização, é ato apto para tal. Não 

podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora específico ao 

prever a possibilidade de penalização do pretenso hipossuficiente 

declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, parágrafo único, que 

Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas 

processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, 

até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em 

benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em 

dívida ativa. (Grifos nossos). Por fim, é de bom alvitre consignar que, 

independentemente da comprovação – ainda que mínima – da pobreza do 

requerente, o que, por si só já demandaria a negativa dos benefícios da 

assistência judiciária, não se pode ignorar que a natureza do pleito aqui 

declinado demonstra, por um robusto conjunto indiciário, que a demanda 

não cinge-se ao pedido de alguém que não detém condições financeiras 

razoáveis. Pela própria natureza do pedido já se pode cristalinamente 

inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e que 

culminaram com a propositura da presente ação, demonstram que detém 

ele plenas condições de recolher as custas e despesas processuais e 

arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato demande prejuízo 

ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, portanto, que o 

conjunto de ilações que se extrai dos documentos acostados na inicial 

sustentam um forte conjunto fático que demonstra que realmente não 

detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca é demais 

ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma maneira 

que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao mero 

questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar com as 

custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos autos 

reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo delito 

previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de Dezembro 

de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta amoldar-se-ia à 

ação de inserir em um documento particular (a declaração de 

insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) com 

o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a condição 

financeira do requerente, para fins de concessão de assistência). Diante 

de todo o exposto, nego o pedido de assistência judiciária efetivado pelo 

requerente. Assim sendo, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, emendar a inicial com o devido recolhimento de custas, nos 

termos do artigo 218, parágrafo 3º, sob pena de extinção da ação com a 

consequente baixa na distribuição, nos termos dos artigos 102 caput e 

290 caput, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se e cumpra-se. 

Água Boa, 27 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001333-31.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR MELO (EMBARGANTE)

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMILLA LOPES DA SILVA (ADVOGADO(A))

DAIANE VERISSIMO VELOSO (EMBARGADO)

NAYARA RUTHE QUEIROZ NEGREIROS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001333-31.2017.8.11.0021 EMBARGANTE: PAULO 

CESAR MELO Considerando que a presente demanda trata de discussão 

de direitos privados e disponíveis, ficando a cargo das partes a 

postulação acerca das provas, intimem-se as partes para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir. 

Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1001209-48.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA CAPPELARO (ADVOGADO(A))

RURAL CANARANA LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARQUES MARTINS CABRAL (REQUERIDO)

CLEIDE SIMONE RODRIGUES CABRAL (REQUERIDO)

DANYELLE RODRIGUES CABRAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001209-48.2017.8.11.0021 REQUERENTE: RURAL 

CANARANA LTDA Inicialmente, deixo de acolher os pedidos formulados à 

fl. 160 eis que, consoante constara no auto de arresto, depósito e 

avaliação colacionado às fls. 155/156, os grãos não foram removidos por 

livre opção da parte requerente, a qual, inclusive, não forneceu os meios 

necessários para tal. Registro, ademais, que o Sr. Oficial de Justiça 

subscrito do auto supramencionado, é possuidor de fé pública, cumprindo 
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à parte interessada provar eventuais alegações em contrário. Noutro 

vértice, de rigor o acolhimento do pleito formulado à fl. 184, eis que apesar 

de intimados, deixaram injustificadamente os requeridos de comparecer à 

audiência para tentativa de conciliação. Assim, considerando o disposto 

no art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil, aplico à parte requerida 

multa no montante de 1% (um por cento) da vantagem econômica 

pretendida, a ser revertida em favor do Estado. Sem prejuízo, 

considerando a inércia certificada à fl. 188, intime-se a exequente a 

requerer o que entender de direito em termos de prosseguimento 

consignando para cumprimento o prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000731-40.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO FERREIRA PERILLO (AUTOR(A))

TIAGO LUIS BORTOLINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIOVALDO JOSE RIBEIRO FRANCO (RÉU)

SELSO LOPES DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

ANITA FERREIRA DE CAMARGOS FRANCO (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000731-40.2017.8.11.0021 AUTOR: CARLOS 

ROBERTO FERREIRA PERILLO O atual Código de Processo Civil, inovando 

no ordenamento jurídico pátrio, trouxe em seu bojo, expressamente, o 

princípio da cooperação. Por referida norma principiológica, insculpida 

primeiramente no capítulo do regramento adjetivo que trata das Normas 

Fundamentais do Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva (artigo 6º, caput). Por referido princípio, que nada 

mais é do que um corolário do princípio constitucional do contraditório, “o 

contraditório é valorizado como instrumento indispensável ao 

aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como uma regra formal 

que deve ser observada para que a decisão seja válida (DIDIER JR, Fredie, 

Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, 

parte geral e processo de conhecimento – 18º Ed. - Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016). A interpretação que se extrai de referida norma é que 

as partes podem – e agora devem – cooperar com o Judiciário para que a 

decisão meritória seja alcançada da melhor forma possível. Não se trata 

de mera ilação filosófica acerca da natureza do processo, mas de 

questão prática que demanda a efetiva oportunização das partes na 

influenciação do magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, Daniel Amorim 

Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado – 1º Ed. – 

Salvador: Ed. Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o juiz vem 

naturalmente de sua participação no processo, levando aos autos 

alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu 

convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus interesses 

mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida 

pelo artigo 5º do Novo CPC. Partindo de tais premissas, e considerando a 

atual fase processual, vemos que o caso seria de sanear e organizar o 

processo, delimitando o juiz as questões de fato e direto controvertidas, o 

ônus e a distribuição probante bem como, se for o caso, delimitar a 

atividade probatória. Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como 

saneá-lo neste momento. Primeiro porque não fora às partes, 

oportunizada, após a estabilização da demanda, qualquer manifestação 

específica acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e 

direito supostamente controvertidas. E entendemos que, pelo princípio da 

cooperação, tal manifestação deve ser oportunizada, eis que na inicial não 

detém o autor, ainda, acesso ao mérito da defesa do réu, que pode, por 

vezes, confessar parte do direito controvertido ou mesmo não contestar 

algum ponto fático específico. Além disso, malgrado a lei preveja a 

possibilidade de marcação de audiência para tal finalidade, nada obsta que 

seja oportunizada a manifestação específica acerca do tema, o que 

garante inclusive maior celeridade no processo. Ademais, não houvera, 

como exigido por lei, a especificação de provas, mas somente o uso do 

adágio de que intencionam as partes provar o alegado com a utilização de 

todos os meios probatórios admitidos. Saliente-se que o atual Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015), mantendo a 

tradição processual pátria, especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: 

Art. 319. A petição inicial indicará: (…) VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; A intenção do 

legislador, ao manter referido dispositivo referente ao requisito da petição 

inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o comando insculpido no 

artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis que a argumentação, já na 

petição inicial, das provas que pretende a parte produzir é, na verdade, 

uma clara indicação de que impossível é a surpresa processual, em 

absoluto respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é 

que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como requisito da 

contestação a especificação das provas que o réu pretende produzir 

(artigo 336 caput do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento 

de todos os referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a 

menção, tanto na petição inicial quanto na contestação, o pedido de 

produção de “todas as provas admitidas em direito”, como de fato 

ocorrera. Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis 

literis, haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande 

maioria das petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, 

caso seria de declaração da preclusão da possibilidade de especificação 

de provas. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou 

o entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios 

de prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg 

no REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se 

realmente fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima 

necessidade de que a indicação das provas constasse em lei nas fases 

postulatória e contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer 

carga indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de 

Processo Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela 

qual entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve 

se alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 
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vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 27 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000924-21.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO LUIZ ANGELO (AUTOR(A))

LAIS BENTO DE RESENDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000924-21.2018.8.11.0021 AUTOR: CASSIO LUIZ 

ANGELO Considerando que já houvera a composição da lide, em razão da 

efetiva citação da parte requerida, intime-a para querendo, manifestar-se 

em 05 (cinco) dias acerca do pedido de homologação de desistência. 

Havendo manifestação ou certificado o respectivo decurso de prazo, 

retornem-me conclusos para deliberação. Cumpra-se. Água Boa, 27 de 

agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000245-55.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON NASCIMENTO DALTO (AUTOR(A))

SIRLEY DALTO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS PINHEIRO MACHADO PEREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000245-55.2017.8.11.0021 AUTOR: EDSON 

NASCIMENTO DALTO Não tendo sido o executado localizado para citação 

e intimação, fora a parte exequente instada a manifestar-se. Não tendo 

trazido aos autos a informação necessária ao impulsionamento do 

processo – qual seja a indicação do endereço do executado, a parte 

limitou-se a requerer, em juízo, a expedição de pedido de informações a 

órgãos/instituição, com vistas a produção da informação que se pretende. 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório do necessário. Passo à 

decisão. Fundamentação Inicialmente, torno sem efeito a decisão retro eis 

que de fato não guarda relação com o feito. No mais, já tornara-se comum, 

nos dias de hoje, quererem as partes transferir ao Poder Judiciário uma 

incumbência que somente a elas pertence. O acolhimento de pleitos de tal 

natureza é uma das grandes causas do conhecido congestionamento 

processual e ineficácia do princípio constitucional da razoável duração do 

processo. No caso dos autos, verifica-se que a parte intenciona 

diligências tendentes a trazer aos autos informações que integram o típico 

ato processual de postulação, qual seja a indicação do endereço do 

executado, ante a inércia deste em perfazer referida indicação. O direito 

discutido nos autos é de natureza puramente privada, de forma que a 

intervenção judicial na contenda deve resumir-se à decisão acerca do 

objeto controvertido e a solvência e condução das questões processuais. 

Não cabe ao Poder Judiciário acolher ato cuja efetivação é de obrigação 

única e exclusiva da parte, mormente quando se trata de litigante que é 

devidamente representado por advogado constituído, o qual detém plenas 

possibilidades de, por exemplo, requerer certidões de cartórios imobiliários 

e do Departamento de Trânsito acerca da existência de bens em nome do 

executado. Quanto à este último, saliente-se que totalmente descabida e 

ilegal seria eventual negativa do órgão de trânsito, eis que a propriedade 

de um veículo é, em tese, de menor significância do que a de um imóvel e, 

como é cediço, as informações imobiliárias são públicas, bastando a 

qualquer interessado dirigir-se à uma serventia extrajudicial para ter 

acesso à tais informações que, diga-se de passagem, podem incluir 

inclusive o endereço do proprietário. Numa rápida e não muito 

aprofundada pesquisa pela rede mundial de computadores, é possível 

claramente perceber a plena possibilidade do fornecimento, pelo órgão de 

trânsito, das informações perquiridas, sendo comum em vários sítios 

eletrônicos de congêneres de outras unidades da Federação a menção 

inclusive à forma como deve dar-se tal solicitação e a documentação que 

deva acompanhá-la. Citemos, exemplificadamente, o caso do 

Departamento de Trânsito do Estado de Minas Gerais – DETRAN/MG 

( f o n t e : 

https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/certidoes/certidao-para-acoes-judi

ciais) e do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF 

( f o n t e : 

http://www.detran.df.gov.br/component/content/article/271-veiculos/285-p

esquisa-cadastral.html), sendo que neste último consta inclusive a 

expressa menção de que o “requerimento para obtenção de informações 

de terceiros somente poderá ser solicitado por advogado com 

identificação da OAB, motivado por ação judicial”. Além do mais, é de bom 

alvitre ressaltar que – também – por uma vaga pesquisa no sítio eletrônico 

“Google”, fora possível identificar várias empresas privadas que prestam 

serviços de busca de bens, evidentemente que por meio de pagamento. 

Um dos serviços comumente prestados é a busca de veículos em nome de 

determinada pessoa. Não cabe aqui, na presente decisão, citar este órgão 

julgador o nome ou endereço eletrônico de tais empresas, pois não é dado 

ao Poder Judiciário a efetivação de publicidade comercial. A menção à tal 

situação é somente para explanar que há, sim, plenas possibilidades da 

parte buscar bens em nome do executado, sem que seja necessária a 

intervenção judicial. Insta ainda consignar que a própria Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – 

CNGCJ/MT, aprovada por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, que trata 

de regramento normativo administrativo de observância obrigatória por 

todos os Juízes do Estado de Mato Grosso, é clara ao especificar as 

funções do sistema RENAJUD, não mencionando, em seu artigo 150 caput, 

qualquer possibilidade de consulta: Art. 150. O Sistema RENAJUD é uma 

ferramenta que possibilita tanto inserção quanto a retirada de constrições 

judiciais dos veículos encontrados na Base Índica Nacional (BIN) do 

Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM), integrando o 

Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN. 

Verifica-se, por uma vaga leitura do referido dispositivo, que o sistema em 

questão serve somente à inserção e retirada de constrições judiciais de 

veículos, não servindo para consulta, mormente executiva. Mais severas 

ainda são as restrições administrativas, constantes no mesmo regramento 

de observância obrigatória citado, quanto à utilização do sistema INFOJUD, 

eis que o artigo 476 caput é específico ao aduzir que: Art. 476. As 

requisições de informações à Receita Federal para apuração de endereço 

ou situação econômico-financeira da parte só serão deferidas pelo Juiz 

quando o requerente justificar que esgotou todos os meios possíveis para 

obtê-las ou e quando determinada ex officio pelo magistrado, que deverá 

sucintamente justificar a requisição. (grifos nossos). Analisando o citado 

artigo, percebe-se que somente caberá a sua utilização quanto o 

requerente justificar – evidentemente de forma comprovada – que esgotou 

todos os meios possíveis para obter a informação que pretende, o que 

não é o caso dos autos. Portanto, sendo a declinação do endereço da 

parte executada atribuição exclusiva da parte e não sendo, pelo 

exequente, demonstrado que diligenciou minimamente neste sentido, 

indefiro o pleito de expedição de pedido de informações. Intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, impulsione o processo, 

requerendo medidas que efetivamente possam solver o feito, sob pena de 

arquivamento. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000756-53.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NUTRICIONAL RACOES E NUTRIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000756-53.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU Não tendo sido o débito do 

executado quitado, fora a parte exequente instada a manifestar-se. Não 
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tendo trazido aos autos a informação necessária ao impulsionamento do 

processo – qual seja a indicação de bens penhoráveis de propriedade do 

executado, a parte limitou-se à requerer, em juízo, a expedição de pedido 

de informações a órgãos/instituição, com vistas a produção da informação 

que se pretende. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Já tornara-se lugar comum, 

nos dias de hoje, quererem as partes transferir ao Poder Judiciário uma 

incumbência que somente a elas pertence. O acolhimento de pleitos de tal 

natureza é uma das grandes causas do conhecido congestionamento 

processual e ineficácia do princípio constitucional da razoável duração do 

processo. No caso dos autos, verifica-se que a parte intenciona 

diligências tendentes a trazer aos autos informações que integram o típico 

ato processual de postulação, qual seja a indicação de bens penhoráveis 

de propriedade do executado, ante a inércia deste em perfazer referida 

indicação. O direito discutido nos autos é de natureza puramente privada, 

de forma que a intervenção judicial na contenda deve resumir-se à 

decisão acerca do objeto controvertido e a solvência e condução das 

questões processuais. Não cabe ao Poder Judiciário acolher ato cuja 

efetivação é de obrigação única e exclusiva da parte, mormente quando 

se trata de instituição financeira, detentora de acesso à inúmeros bancos 

de dados cadastrais e de consumidores, muitas vezes muito mais 

atualizadas do que àqueles cujo Poder Judiciário detém acesso, mormente 

os estatais. Insta ainda consignar que a própria Consolidação das Normas 

da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, 

aprovada por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, que trata de 

regramento normativo administrativo de observância obrigatória por todos 

os Juízes do Estado de Mato Grosso, é clara ao especificar as funções do 

sistema RENAJUD, não mencionando, em seu artigo 150 caput, qualquer 

possibilidade de consulta: Art. 150. O Sistema RENAJUD é uma ferramenta 

que possibilita tanto inserção quanto a retirada de constrições judiciais 

dos veículos encontrados na Base Índica Nacional (BIN) do Registro 

Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM), integrando o Poder 

Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN. 

Verifica-se, por uma vaga leitura do referido dispositivo, que o sistema em 

questão serve somente à inserção e retirada de constrições judiciais de 

veículos, não servindo para consulta, mormente executiva. Mais severas 

ainda são as restrições administrativas, constantes no mesmo regramento 

de observância obrigatória citado, quanto à utilização do sistema INFOJUD, 

eis que o artigo 476 caput é específico ao aduzir que: Art. 476. As 

requisições de informações à Receita Federal para apuração de endereço 

ou situação econômico-financeira da parte só serão deferidas pelo Juiz 

quando o requerente justificar que esgotou todos os meios possíveis para 

obtê-las ou e quando determinada ex officio pelo magistrado, que deverá 

sucintamente justificar a requisição. (grifos nossos). Analisando o citado 

artigo, percebe-se que somente caberá a sua utilização quanto o 

requerente justificar – evidentemente de forma comprovada – que esgotou 

todos os meios possíveis para obter a informação que pretende, o que 

não é o caso dos autos. Portanto, sendo a declinação dos bens 

penhoráveis atribuição exclusiva da parte e não sendo, pelo exequente, 

demonstrado que diligenciou minimamente neste sentido, indefiro o pleito 

de expedição de pedido de informações. Intime-se a parte exequente para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, impulsione o processo, requerendo 

medidas que efetivamente possam solver o feito, sob pena de 

arquivamento. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000766-97.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ACHILLES ROBERTO BASSO (AUTOR(A))

REYNALDO OLIVEIRA RUY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000766-97.2017.8.11.0021 AUTOR: ACHILLES 

ROBERTO BASSO O atual Código de Processo Civil, inovando no 

ordenamento jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, expressamente, o 

princípio da cooperação. Por referida norma principiológica, insculpida 

primeiramente no capítulo do regramento adjetivo que trata das Normas 

Fundamentais do Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva (artigo 6º, caput). Por referido princípio, que nada 

mais é do que um corolário do princípio constitucional do contraditório, “o 

contraditório é valorizado como instrumento indispensável ao 

aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como uma regra formal 

que deve ser observada para que a decisão seja válida (DIDIER JR, Fredie, 

Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, 

parte geral e processo de conhecimento – 18º Ed. - Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016). A interpretação que se extrai de referida norma é que 

as partes podem – e agora devem – cooperar com o Judiciário para que a 

decisão meritória seja alcançada da melhor forma possível. Não se trata 

de mera ilação filosófica acerca da natureza do processo, mas de 

questão prática que demanda a efetiva oportunização das partes na 

influenciação do magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, Daniel Amorim 

Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado – 1º Ed. – 

Salvador: Ed. Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o juiz vem 

naturalmente de sua participação no processo, levando aos autos 

alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu 

convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus interesses 

mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida 

pelo artigo 5º do Novo CPC. Partindo de tais premissas, e considerando a 

atual fase processual, vemos que o caso seria de sanear e organizar o 

processo, delimitando o juiz as questões de fato e direto controvertidas, o 

ônus e a distribuição probante bem como, se for o caso, delimitar a 

atividade probatória. Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como 

saneá-lo neste momento. Primeiro porque não fora às partes, 

oportunizada, após a estabilização da demanda, qualquer manifestação 

específica acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e 

direito supostamente controvertidas. E entendemos que, pelo princípio da 

cooperação, tal manifestação deve ser oportunizada, eis que na inicial não 

detém o autor, ainda, acesso ao mérito da defesa do réu, que pode, por 

vezes, confessar parte do direito controvertido ou mesmo não contestar 

algum ponto fático específico. Além disso, malgrado a lei preveja a 

possibilidade de marcação de audiência para tal finalidade, nada obsta que 

seja oportunizada a manifestação específica acerca do tema, o que 

garante inclusive maior celeridade no processo. Ademais, não houvera, 

como exigido por lei, a especificação de provas, mas somente o uso do 

adágio de que intencionam as partes provar o alegado com a utilização de 

todos os meios probatórios admitidos. Saliente-se que o atual Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015), mantendo a 

tradição processual pátria, especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: 

Art. 319. A petição inicial indicará: (…) VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; A intenção do 

legislador, ao manter referido dispositivo referente ao requisito da petição 

inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o comando insculpido no 

artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis que a argumentação, já na 

petição inicial, das provas que pretende a parte produzir é, na verdade, 

uma clara indicação de que impossível é a surpresa processual, em 

absoluto respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é 

que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como requisito da 

contestação a especificação das provas que o réu pretende produzir 

(artigo 336 caput do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento 

de todos os referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a 

menção, tanto na petição inicial quanto na contestação, o pedido de 

produção de “todas as provas admitidas em direito”, como de fato 

ocorrera. Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis 

literis, haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande 

maioria das petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, 

caso seria de declaração da preclusão da possibilidade de especificação 

de provas. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou 

o entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios 

de prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg 

no REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se 

realmente fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima 

necessidade de que a indicação das provas constasse em lei nas fases 

postulatória e contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer 

carga indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de 

Processo Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela 

qual entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve 

se alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 
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regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intimem-se e cumpra-se. Água 

Boa, 27 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001949-06.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MARCONDES MAITSCHUK (ADVOGADO(A))

POLIJUTA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA (EXEQUENTE)

ARLI PINTO DA SILVA (ADVOGADO(A))

JORGE WADIH TAHECH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NUTRICIONAL RACOES E NUTRIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001949-06.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: POLIJUTA 

INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA Considerando a 

comprovação de pagamento das custas para cumprimento dos atos 

atinentes ao Sr. Oficial de Justiça, proceda à citação da executada, 

conforme já determinado. Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000011-39.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VIACAO XAVANTE LTDA (REQUERENTE)

WESLEY EDUARDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA NAZARE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000011-39.2018.8.11.0021 REQUERENTE: VIACAO 

XAVANTE LTDA O atual Código de Processo Civil, inovando no 

ordenamento jurídico pátrio, trouxe em seu bojo, expressamente, o 

princípio da cooperação. Por referida norma principiológica, insculpida 

primeiramente no capítulo do regramento adjetivo que trata das Normas 

Fundamentais do Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva (artigo 6º, caput). Por referido princípio, que nada 

mais é do que um corolário do princípio constitucional do contraditório, “o 

contraditório é valorizado como instrumento indispensável ao 

aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como uma regra formal 

que deve ser observada para que a decisão seja válida (DIDIER JR, Fredie, 

Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, 

parte geral e processo de conhecimento – 18º Ed. - Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016). A interpretação que se extrai de referida norma é que 

as partes podem – e agora devem – cooperar com o Judiciário para que a 

decisão meritória seja alcançada da melhor forma possível. Não se trata 

de mera ilação filosófica acerca da natureza do processo, mas de 

questão prática que demanda a efetiva oportunização das partes na 

influenciação do magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, Daniel Amorim 

Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado – 1º Ed. – 

Salvador: Ed. Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o juiz vem 

naturalmente de sua participação no processo, levando aos autos 

alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu 

convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus interesses 

mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida 

pelo artigo 5º do Novo CPC. Partindo de tais premissas, e considerando a 

atual fase processual, vemos que o caso seria de sanear e organizar o 

processo, delimitando o juiz as questões de fato e direto controvertidas, o 

ônus e a distribuição probante bem como, se for o caso, delimitar a 

atividade probatória. Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como 

saneá-lo neste momento. Primeiro porque não fora às partes, 

oportunizada, após a estabilização da demanda, qualquer manifestação 

específica acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e 

direito supostamente controvertidas. E entendemos que, pelo princípio da 

cooperação, tal manifestação deve ser oportunizada, eis que na inicial não 

detém o autor, ainda, acesso ao mérito da defesa do réu, que pode, por 

vezes, confessar parte do direito controvertido ou mesmo não contestar 

algum ponto fático específico. Além disso, malgrado a lei preveja a 

possibilidade de marcação de audiência para tal finalidade, nada obsta que 

seja oportunizada a manifestação específica acerca do tema, o que 

garante inclusive maior celeridade no processo. Ademais, não houvera, 

como exigido por lei, a especificação de provas, mas somente o uso do 

adágio de que intencionam as partes provar o alegado com a utilização de 

todos os meios probatórios admitidos. Saliente-se que o atual Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015), mantendo a 

tradição processual pátria, especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: 

Art. 319. A petição inicial indicará: (…) VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; A intenção do 

legislador, ao manter referido dispositivo referente ao requisito da petição 

inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o comando insculpido no 

artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis que a argumentação, já na 

petição inicial, das provas que pretende a parte produzir é, na verdade, 

uma clara indicação de que impossível é a surpresa processual, em 

absoluto respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é 

que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como requisito da 

contestação a especificação das provas que o réu pretende produzir 

(artigo 336 caput do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento 

de todos os referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a 

menção, tanto na petição inicial quanto na contestação, o pedido de 

produção de “todas as provas admitidas em direito”, como de fato 

ocorrera. Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis 

literis, haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande 

maioria das petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, 

caso seria de declaração da preclusão da possibilidade de especificação 

de provas. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032628/8/2018 Página 224 de 504



o entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios 

de prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg 

no REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se 

realmente fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima 

necessidade de que a indicação das provas constasse em lei nas fases 

postulatória e contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer 

carga indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de 

Processo Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela 

qual entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve 

se alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 27 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001014-29.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

APARECIDA MARIA BUENO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

wilson massaiuki sio junior (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001014-29.2018.8.11.0021 AUTOR: APARECIDA 

MARIA BUENO DE OLIVEIRA Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma questão 

de não somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém 

condições de suportar as custas e despesas processuais bem como os 

honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça 

gratuita. A lei que regulamentava a concessão da assistência judiciária 

aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro 

de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032628/8/2018 Página 225 de 504



parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. No mais, não sendo 

caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou improcedência 

liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 238 caput da lei 

n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), para 

integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, podendo, no 

entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou procurador do réu, 

executado ou interessado, conforme disposição contida no artigo 242 do 

regramento de regência. Tratando-se a ação de ato originado por 

mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica autorizada a citação 

nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que dispõe o parágrafo 

primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja pessoa jurídica da 

Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público), a citação deverá 

ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua 

representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). Tratando-se o objeto da 

demanda de matéria em que não admite-se a autocomposição (artigo 334, 

parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo Civil), deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação, nos termos do artigo 250, inciso IV do 

Código de Processo Civil. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias O termo inicial 

para a apresentação da contestação será aquele previsto no artigo 231 

do Código de Processo Civil. Não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de fato formuladas 

pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do Código de 

Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Nos termos do artigo 438, inciso II do Código 

de Processo Civil, determino que seja oficiada à Agência Sucursal do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS o qual negara o pleito 

administrativo da parte autora, requisitando, no prazo improrrogável de 15 

(quinze) dias, cópia de todo o procedimento administrativo que culminara 

com a negativa. Ressalte-se que deve expressamente constar no ofício a 

possibilidade do envio eletrônico de tais informações, devendo, se for o 

caso, certificar o respondente, eletronicamente, que se trata de extrato fiel 

do que consta em seu banco de dados ou documento digitalizado, nos 

termos do artigo 438, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, com a 

redação que lhe foi dada pela lei n.º 11.419/06. Cumpridas as providências 

determinadas, venham-me os autos conclusos para julgamento conforme 

o estado do processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). 

Cumpra-se. Água Boa, 27 de Agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001021-21.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO EDUARDO REIS DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO NATANAEL DA COSTA PELISSARO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001021-21.2018.8.11.0021 REQUERENTE: CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL 1) Tratam-se os presentes autos de carta 

precatória encaminhada do Juízo deprecante para esta comarca, 

requerendo o cumprimento de ordem. 2) Inicialmente, verifique-se o 

recolhimento das custas, nos termos dos artigos 388, p. único e 389 da 

CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento as cartas precatórias 

referentes à ação penal pública, justiça gratuita, Juizado Especial, infância 

e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros com isenção legal de 

custas prévias. 3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo 

de 30 (trinta) dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, 

constando no ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas 

para o caso de novo encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT. 

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer. 5) Em havendo necessidade de designação de 

audiência, notifique o juízo deprecado, conforme exige o artigo 392 da 

normativa em comento, sendo desnecessária a intimação dos patronos 

das partes, nos termos da Súmula 273 do S.T.J. 6) Caso a ordem não 

deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao local de cumprimento, 

dado o caráter itinerante da missiva, conforme dispõe o artigo 262 caput 

do Código de Processo Civil, notificando imediatamente o juízo deprecante. 

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Água Boa, 27 

de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001028-13.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL DOS REIS PENA (ADVOGADO(A))

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE PICCOLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001028-13.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL 1) 

Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do Juízo 

deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de ordem. 2) 

Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos dos 

artigos 388, p. único e 389 da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento 

as cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça gratuita, 

Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros 

com isenção legal de custas prévias. 3) Não havendo o recolhimento 

devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, devolva-se a presente 

precatória ao Juízo de origem, constando no ofício o motivo da devolução 

e o valor das custas devidas para o caso de novo encaminhamento, 

conforme artigo 390 da CNGCJ/MT. 4) Estando em ordem a missiva, 

cumpra-se o deprecado, com a urgência que o caso requer. 5) Em 

havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J. 6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta 

comarca, remeta-se ao local de cumprimento, dado o caráter itinerante da 

missiva, conforme dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, 

notificando imediatamente o juízo deprecante. 7) Após o cumprimento, 

independentemente de novo despacho, remeta os autos à origem, com os 
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cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001019-51.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ZANONI FERREIRA DO AMARAL (ADVOGADO(A))

MARIANA DE OLIVEIRA WAYHS (REQUERENTE)

EVA LUCIA WAYHS CADORE (REQUERENTE)

ROSELENE WAYHS MACAGNAN (REQUERENTE)

RICARDO ZANCANARO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CEZAR SCHREPFER WAYHS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001019-51.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

ROSELENE WAYHS MACAGNAN, EVA LUCIA WAYHS CADORE, 

MARIANA DE OLIVEIRA WAYHS Malgrado tenha a parte autora requerido 

os benefícios da assistência judiciária, é possível perceber pela inicial a 

existência de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais 

para a concessão de gratuidade. Assim, nos termos do artigo 99, 

parágrafo 2º da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de 

Processo Civil), intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comprove o preenchimento dos referidos pressupostos ensejadores 

do deferimento da gratuidade da justiça. Cumpra-se. Água Boa, 27 de 

agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001039-42.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICIANE PEREIRA DA SILVA WEBER (REQUERENTE)

ANA LUCIA OLIVEIRA WEBER (REQUERENTE)

MARCO HENRIQUE SUL SANTANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAMASIO ALOISIO WEBER (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001039-42.2018.8.11.0021 REQUERENTE: ANA 

LUCIA OLIVEIRA WEBER, GLEICIANE PEREIRA DA SILVA WEBER Malgrado 

tenha a parte autora requerido os benefícios da assistência judiciária, é 

possível perceber pela inicial a existência de elementos que evidenciam a 

falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade em relação 

a requerente Gleiciane Pereira da Silva Weber. Assim, nos termos do 

artigo 99, parágrafo 2º da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código 

de Processo Civil), intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, comprove o preenchimento dos referidos pressupostos 

ensejadores do deferimento da gratuidade da justiça. Cumpra-se. Água 

Boa, 27 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001003-97.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ILUISA SALETE GIACOMINI ANTUNES BARBOSA (EMBARGANTE)

LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINA MARIA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001003-97.2018.8.11.0021 EMBARGANTE: ILUISA 

SALETE GIACOMINI ANTUNES BARBOSA Malgrado tenha a parte autora 

requerido os benefícios da assistência judiciária, é possível perceber pela 

inicial a existência de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade. Assim, nos termos do artigo 99, 

parágrafo 2º da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de 

Processo Civil), intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comprove o preenchimento dos referidos pressupostos ensejadores 

do deferimento da gratuidade da justiça. Cumpra-se. Água Boa, 27 de 

agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001035-05.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE LORENZ KLEIN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Manuel Rogante de Carvalho (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001035-05.2018.8.11.0021 AUTOR: ZENAIDE 

LORENZ KLEIN Malgrado tenha a parte autora requerido os benefícios da 

assistência judiciária, é possível perceber pela inicial a existência de 

elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade. Assim, nos termos do artigo 99, parágrafo 2º 

da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), 

intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove 

o preenchimento dos referidos pressupostos ensejadores do deferimento 

da gratuidade da justiça. Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001038-57.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GEDISMAR PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

VANDERLEI MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATTRYELLE FERNANDA LOPES MARTINS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TARCISIO CARDOSO TONHA OAB - 339.536.435-68 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001038-57.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

GEDISMAR PEREIRA DOS SANTOS De rigor, a emenda da petição inicial 

para correção do valor da causa. A teor do disposto no art. 319, inciso V, 

do Código de Processo Civil, um dos requisitos da petição inicial é a 

indicação do valor da causa: Art. 319. A petição inicial indicará: (…) V - o 

valor da causa; In casu, não obstante postulem as partes pela partilha do 

bem móvel adquirido na constância do casamento, cingiram-se a indicar 

como valor da causa o montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), nitidamente 

não guardando relação com o proveito econômico pretendido. Não 

obstante, havendo pedidos cumulativos, factível que o valor da causa 

será quantificado pela somatória de todas as postulações. Ante o 

exposto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial com a devida correção do valor da causa sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001050-71.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (REQUERENTE)

VALDEMIR BARSALINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BRASIL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001050-71.2018.8.11.0021 REQUERENTE: GAPLAN 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. 1) Tratam-se os presentes 

autos de carta precatória encaminhada do Juízo deprecante para esta 

comarca, requerendo o cumprimento de ordem. 2) Inicialmente, 

verifique-se o recolhimento das custas, nos termos dos artigos 388, p. 

único e 389 da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento as cartas 

precatórias referentes à ação penal pública, justiça gratuita, Juizado 

Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros com 

isenção legal de custas prévias. 3) Não havendo o recolhimento devido, 

decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, devolva-se a presente precatória ao 

Juízo de origem, constando no ofício o motivo da devolução e o valor das 

custas devidas para o caso de novo encaminhamento, conforme artigo 

390 da CNGCJ/MT. 4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o 

deprecado, com a urgência que o caso requer. 5) Em havendo 

necessidade de designação de audiência, notifique o juízo deprecado, 

conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J. 6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta 
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comarca, remeta-se ao local de cumprimento, dado o caráter itinerante da 

missiva, conforme dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, 

notificando imediatamente o juízo deprecante. 7) Após o cumprimento, 

independentemente de novo despacho, remeta os autos à origem, com os 

cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001058-48.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (REQUERENTE)

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELVES VIEIRA SILVA (REQUERIDO)

ILSON PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

WESLEY VIEIRA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001058-48.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU 1) Tratam-se os presentes 

autos de carta precatória encaminhada do Juízo deprecante para esta 

comarca, requerendo o cumprimento de ordem. 2) Inicialmente, 

verifique-se o recolhimento das custas, nos termos dos artigos 388, p. 

único e 389 da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento as cartas 

precatórias referentes à ação penal pública, justiça gratuita, Juizado 

Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros com 

isenção legal de custas prévias. 3) Não havendo o recolhimento devido, 

decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, devolva-se a presente precatória ao 

Juízo de origem, constando no ofício o motivo da devolução e o valor das 

custas devidas para o caso de novo encaminhamento, conforme artigo 

390 da CNGCJ/MT. 4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o 

deprecado, com a urgência que o caso requer. 5) Em havendo 

necessidade de designação de audiência, notifique o juízo deprecado, 

conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J. 6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta 

comarca, remeta-se ao local de cumprimento, dado o caráter itinerante da 

missiva, conforme dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, 

notificando imediatamente o juízo deprecante. 7) Após o cumprimento, 

independentemente de novo despacho, remeta os autos à origem, com os 

cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001063-70.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA NAZARE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001063-70.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

APARECIDA BARBOSA DA SILVA 1) Tratam-se os presentes autos de 

carta precatória encaminhada do Juízo deprecante para esta comarca, 

requerendo o cumprimento de ordem. 2) Inicialmente, verifique-se o 

recolhimento das custas, nos termos dos artigos 388, p. único e 389 da 

CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento as cartas precatórias 

referentes à ação penal pública, justiça gratuita, Juizado Especial, infância 

e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros com isenção legal de 

custas prévias. 3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo 

de 30 (trinta) dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, 

constando no ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas 

para o caso de novo encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT. 

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer. 5) Em havendo necessidade de designação de 

audiência, notifique o juízo deprecado, conforme exige o artigo 392 da 

normativa em comento, sendo desnecessária a intimação dos patronos 

das partes, nos termos da Súmula 273 do S.T.J. 6) Caso a ordem não 

deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao local de cumprimento, 

dado o caráter itinerante da missiva, conforme dispõe o artigo 262 caput 

do Código de Processo Civil, notificando imediatamente o juízo deprecante. 

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Água Boa, 27 

de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001072-32.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TERESINHA JANETE DOS SANTOS KNOPE (REQUERENTE)

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001072-32.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

TERESINHA JANETE DOS SANTOS KNOPE Trata-se de ação ordinária 

declaratória com indenização por danos materiais com pedido de tutela 

específica de urgência. Segundo relatos da inicial, a autora é funcionária 

pública municipal e exerce a função de atendente geral em saúde, 

atualmente lotada no laboratório do centro municipal de saúde. Segue a 

narrativa no sentido de que embora proceda ao atendimento diário de 

cerca de 80 a 90 pacientes, dentre só quais, alguns acometidos por 

doenças graves infectocontagiosas, teve seu adicional de insalubridade 

abruptamente cortado de sua folha de pagamento, ou seja, a 

Municipalidade deliberadamente parou de pagar o benefício à autora, sob a 

justificativa de que alguns cargos não fazem jus ao percebimento. Em 

razão de tais fatos, requer em sede de tutela de urgência o imediato 

restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade ao qual 

alega fazer jus. É o necessário à análise e decisão. Inicialmente, antes 

inclusive de analisar a possibilidade de receber a presente ação, insta 

trespassar uma questão de não somenos importância. Alega o autor, na 

inicial, que não detém condições de suportar as custas e despesas 

processuais bem como os honorários advocatícios, razão pela qual requer 

os benefícios da justiça gratuita. A lei que regulamentava a concessão da 

assistência judiciária aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, 

de 05 de Fevereiro de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço 

(artigo 2º, parágrafo único): considera-se necessitado, para os fins 

legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as 

custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do 

sustento próprio ou da família. Referido regramento foi expresso em seu 

artigo 4º, alterado pela lei n.º 7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos 

benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na 

própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas 

do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua 

família Por uma perfunctória e isolada leitura do referido dispositivo haviam 

órgãos julgadores que se posicionavam no sentido de concluir que a mera 

alegação de hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 
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estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Sem prejuízo, 

tratam-se os presentes autos de processo de conhecimento onde fora 

requerido, de forma incidental, uma tutela provisória de urgência. Nos 

termos do artigo 1º da Lei n.º 9.494, de 10 de Setembro de 1.997 e artigo 

2º da Lei n.º 8.437, de 30 de Junho de 1.992, e considerando que há 

pedido de tutela provisória incidental na inicial, determino que seja intimado 

o representante judicial da pessoa jurídica de direito público requerida para 

manifestar-se, no prazo de setenta e duas horas. Após, conclusos para 

análise do pleito de antecipação de tutela e eventual recebimento da ação. 

Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001076-69.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARLIENE FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001076-69.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

MARLIENE FERREIRA DOS SANTOS Trata-se de ação ordinária 

declaratória com indenização por danos materiais com pedido de tutela 

específica de urgência. Segundo relatos da inicial, a autora é funcionária 

pública municipal e exerce a função de atendente geral em saúde. Segue 

a narrativa no sentido de que embora proceda ao atendimento diário de 

cerca de 80 a 90 pacientes, dentre só quais, alguns acometidos por 

doenças graves infectocontagiosas, teve seu adicional de insalubridade 

abruptamente cortado de sua folha de pagamento, ou seja, a 

Municipalidade deliberadamente parou de pagar o benefício à autora, sob a 

justificativa de que alguns cargos não fazem jus ao percebimento. Em 

razão de tais fatos, requer em sede de tutela de urgência o imediato 

restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade ao qual 

alega fazer jus. É o necessário à análise e decisão. Inicialmente, antes 

inclusive de analisar a possibilidade de receber a presente ação, insta 

trespassar uma questão de não somenos importância. Alega o autor, na 

inicial, que não detém condições de suportar as custas e despesas 

processuais bem como os honorários advocatícios, razão pela qual requer 

os benefícios da justiça gratuita. A lei que regulamentava a concessão da 

assistência judiciária aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, 

de 05 de Fevereiro de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço 

(artigo 2º, parágrafo único): considera-se necessitado, para os fins 

legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as 

custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do 

sustento próprio ou da família. Referido regramento foi expresso em seu 

artigo 4º, alterado pela lei n.º 7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos 

benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na 

própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas 

do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua 

família Por uma perfunctória e isolada leitura do referido dispositivo haviam 

órgãos julgadores que se posicionavam no sentido de concluir que a mera 

alegação de hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 
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evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Sem prejuízo, 

tratam-se os presentes autos de processo de conhecimento onde fora 

requerido, de forma incidental, uma tutela provisória de urgência. Nos 

termos do artigo 1º da Lei n.º 9.494, de 10 de Setembro de 1.997 e artigo 

2º da Lei n.º 8.437, de 30 de Junho de 1.992, e considerando que há 

pedido de tutela provisória incidental na inicial, determino que seja intimado 

o representante judicial da pessoa jurídica de direito público requerida para 

manifestar-se, no prazo de setenta e duas horas. Após, conclusos para 

análise do pleito de antecipação de tutela e eventual recebimento da ação. 

Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001079-24.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR (ADVOGADO(A))

EDINEIA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001079-24.2018.8.11.0021 REQUERENTE: EDINEIA 

PEREIRA Trata-se de ação ordinária declaratória com indenização por 

danos materiais com pedido de tutela específica de urgência. Segundo 

relatos da inicial, a autora é funcionária pública municipal e exerce a 

função de atendente geral em saúde. Segue a narrativa no sentido de que 

embora proceda ao atendimento diário de cerca de 80 a 90 pacientes, 

dentre só quais, alguns acometidos por doenças graves 

infectocontagiosas, teve seu adicional de insalubridade abruptamente 

cortado de sua folha de pagamento, ou seja, a Municipalidade 

deliberadamente parou de pagar o benefício à autora, sob a justificativa de 

que alguns cargos não fazem jus ao percebimento. Em razão de tais fatos, 

requer em sede de tutela de urgência o imediato restabelecimento do 

pagamento do adicional de insalubridade ao qual alega fazer jus. É o 

necessário à análise e decisão. Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma questão 

de não somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém 

condições de suportar as custas e despesas processuais bem como os 

honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça 

gratuita. A lei que regulamentava a concessão da assistência judiciária 

aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro 

de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 
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mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Sem prejuízo, 

tratam-se os presentes autos de processo de conhecimento onde fora 

requerido, de forma incidental, uma tutela provisória de urgência. Nos 

termos do artigo 1º da Lei n.º 9.494, de 10 de Setembro de 1.997 e artigo 

2º da Lei n.º 8.437, de 30 de Junho de 1.992, e considerando que há 

pedido de tutela provisória incidental na inicial, determino que seja intimado 

o representante judicial da pessoa jurídica de direito público requerida para 

manifestar-se, no prazo de setenta e duas horas. Após, conclusos para 

análise do pleito de antecipação de tutela e eventual recebimento da ação. 

Cumpra-se. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001082-76.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR LIMA CAMARGO (REQUERENTE)

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001082-76.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

VALDENIR LIMA CAMARGO Trata-se de ação ordinária declaratória com 

indenização por danos materiais com pedido de tutela específica de 

urgência. Segundo relatos da inicial, a autora é funcionária pública 

municipal e exerce a função de atendente geral em saúde. Segue a 

narrativa no sentido de que embora proceda ao atendimento diário de 

cerca de 80 a 90 pacientes, dentre só quais, alguns acometidos por 

doenças graves infectocontagiosas, teve seu adicional de insalubridade 

abruptamente cortado de sua folha de pagamento, ou seja, a 

Municipalidade deliberadamente parou de pagar o benefício à autora, sob a 

justificativa de que alguns cargos não fazem jus ao percebimento. Em 

razão de tais fatos, requer em sede de tutela de urgência o imediato 

restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade ao qual 

alega fazer jus. É o necessário à análise e decisão. Inicialmente, antes 

inclusive de analisar a possibilidade de receber a presente ação, insta 

trespassar uma questão de não somenos importância. Alega o autor, na 

inicial, que não detém condições de suportar as custas e despesas 

processuais bem como os honorários advocatícios, razão pela qual requer 

os benefícios da justiça gratuita. A lei que regulamentava a concessão da 

assistência judiciária aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, 

de 05 de Fevereiro de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço 

(artigo 2º, parágrafo único): considera-se necessitado, para os fins 

legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as 

custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do 

sustento próprio ou da família. Referido regramento foi expresso em seu 

artigo 4º, alterado pela lei n.º 7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos 

benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na 

própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas 

do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua 

família Por uma perfunctória e isolada leitura do referido dispositivo haviam 

órgãos julgadores que se posicionavam no sentido de concluir que a mera 

alegação de hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 
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que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Sem prejuízo, 

tratam-se os presentes autos de processo de conhecimento onde fora 

requerido, de forma incidental, uma tutela provisória de urgência. Nos 

termos do artigo 1º da Lei n.º 9.494, de 10 de Setembro de 1.997 e artigo 

2º da Lei n.º 8.437, de 30 de Junho de 1.992, e considerando que há 

pedido de tutela provisória incidental na inicial, determino que seja intimado 

o representante judicial da pessoa jurídica de direito público requerida para 

manifestar-se, no prazo de setenta e duas horas. Após, conclusos para 

análise do pleito de antecipação de tutela e eventual recebimento da ação. 

Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001091-38.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO AIRES DE MELO (ADVOGADO(A))

NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAISE FRANCIS DE OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

BATISTA FILHO & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001091-38.2018.8.11.0021 REQUERENTE: NUFARM 

INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A. 1) Tratam-se os presentes 

autos de carta precatória encaminhada do Juízo deprecante para esta 

comarca, requerendo o cumprimento de ordem. 2) Inicialmente, 

verifique-se o recolhimento das custas, nos termos dos artigos 388, p. 

único e 389 da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento as cartas 

precatórias referentes à ação penal pública, justiça gratuita, Juizado 

Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros com 

isenção legal de custas prévias. 3) Não havendo o recolhimento devido, 

decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, devolva-se a presente precatória ao 

Juízo de origem, constando no ofício o motivo da devolução e o valor das 

custas devidas para o caso de novo encaminhamento, conforme artigo 

390 da CNGCJ/MT. 4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o 

deprecado, com a urgência que o caso requer. 5) Em havendo 

necessidade de designação de audiência, notifique o juízo deprecado, 

conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J. 6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta 

comarca, remeta-se ao local de cumprimento, dado o caráter itinerante da 

missiva, conforme dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, 

notificando imediatamente o juízo deprecante. 7) Após o cumprimento, 

independentemente de novo despacho, remeta os autos à origem, com os 

cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1001094-90.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO GILVANI BINI (REQUERENTE)

BRUNO SIMITAN SEGATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001094-90.2018.8.11.0021 REQUERENTE: AFONSO 

GILVANI BINI Malgrado tenha a parte autora requerido os benefícios da 

assistência judiciária, é possível perceber pela inicial a existência de 

elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade. Assim, nos termos do artigo 99, parágrafo 2º 

da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), 

intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove 

o preenchimento dos referidos pressupostos ensejadores do deferimento 

da gratuidade da justiça. Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001020-36.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALCRECIA DA SILVA MARQUES FRANCISQUETI (ADVOGADO(A))

JOVIANO ABREU DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001020-36.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

JOVIANO ABREU DE SOUZA 1) Tratam-se os presentes autos de carta 

precatória encaminhada do Juízo deprecante para esta comarca, 

requerendo o cumprimento de ordem. 2) Inicialmente, verifique-se o 

recolhimento das custas, nos termos do item 2.7.1 da CNGCJ/MT, estando 

isento do recolhimento as cartas precatórias referentes à ação penal 

pública, justiça gratuita, Juizado Especial, infância e juventude, feitos da 

Fazenda Pública e outros com isenção legal de custas prévias. 3) Não 

havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, 

devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no ofício 

o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento, conforme item 2.7.2 da CNGCJ/MT. 4) Estando em ordem 

a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência que o caso requer, 

oficiando à Secretaria Municipal de Saúde a indicar nos autos, no prazo de 

05 (cinco) dias, profissional médico especialista em ortopedia, para 

proceder perícia médica deprecada. Consigne, na oportunidade, que 

deverão ser indicados local, data e horário para realização do ato, bem 

como que o agendamento deverá ser feito com tempo hábil ao respectivo 

cumprimento, ou seja, à intimação das partes. 5) Em havendo necessidade 

de designação de audiência, notifique o juízo deprecado, conforme exige o 

item 2.7.4 da normativa em comento, sendo desnecessária a intimação dos 

patronos das partes, nos termos da Súmula 273 do S.T.J.. 6) Caso a 

ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao local de 

cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme dispõe o 

artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando imediatamente o 

juízo deprecante. 7) Após o cumprimento, independentemente de novo 

despacho, remeta os autos à origem, com os cumprimentos de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001142-49.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA CARDOSO RUAS (AUTOR(A))

SUELI VIEIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

wilson massaiuki sio junior (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001142-49.2018.8.11.0021 AUTOR(A): MARIA DE 
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FATIMA CARDOSO RUAS Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma questão 

de não somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém 

condições de suportar as custas e despesas processuais bem como os 

honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça 

gratuita. A lei que regulamentava a concessão da assistência judiciária 

aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro 

de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. No mais, não sendo 

caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou improcedência 

liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 238 caput da lei 

n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), para 

integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, podendo, no 

entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou procurador do réu, 

executado ou interessado, conforme disposição contida no artigo 242 do 

regramento de regência. Tratando-se a ação de ato originado por 

mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica autorizada a citação 

nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que dispõe o parágrafo 

primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja pessoa jurídica da 

Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público), a citação deverá 

ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua 

representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). Tratando-se o objeto da 

demanda de matéria em que não admite-se a autocomposição (artigo 334, 

parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo Civil), deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação, nos termos do artigo 250, inciso IV do 

Código de Processo Civil. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias O termo inicial 

para a apresentação da contestação será aquele previsto no artigo 231 

do Código de Processo Civil. Não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de fato formuladas 

pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do Código de 

Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Nos termos do artigo 438, inciso II do Código 

de Processo Civil, determino que seja oficiada à Agência Sucursal do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS o qual negara o pleito 

administrativo da parte autora, requisitando, no prazo improrrogável de 15 

(quinze) dias, cópia de todo o procedimento administrativo que culminara 

com a negativa. Ressalte-se que deve expressamente constar no ofício a 

possibilidade do envio eletrônico de tais informações, devendo, se for o 

caso, certificar o respondente, eletronicamente, que se trata de extrato fiel 

do que consta em seu banco de dados ou documento digitalizado, nos 

termos do artigo 438, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, com a 

redação que lhe foi dada pela lei n.º 11.419/06. Cumpridas as providências 

determinadas, venham-me os autos conclusos para julgamento conforme 
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o estado do processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). 

Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001123-43.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BELAGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS 

AGRICOLAS S.A. (REQUERENTE)

THAISA COMAR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001123-43.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

BELAGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS 

AGRICOLAS S.A. 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória 

encaminhada do Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o 

cumprimento de ordem. 2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das 

custas, nos termos dos artigos 388, p. único e 389 da CNGCJ/MT, estando 

isento do recolhimento as cartas precatórias referentes à ação penal 

pública, justiça gratuita, Juizado Especial, infância e juventude, feitos da 

Fazenda Pública e outros com isenção legal de custas prévias. 3) Não 

havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, 

devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no ofício 

o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT. 4) Estando em ordem 

a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência que o caso requer. 5) 

Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J. 6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta 

comarca, remeta-se ao local de cumprimento, dado o caráter itinerante da 

missiva, conforme dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, 

notificando imediatamente o juízo deprecante. 7) Após o cumprimento, 

independentemente de novo despacho, remeta os autos à origem, com os 

cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001134-72.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

AGREX DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO CECHETTI DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

MARLENI POZZEBON DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001134-72.2018.8.11.0021 REQUERENTE: AGREX 

DO BRASIL S.A. 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória 

encaminhada do Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o 

cumprimento de ordem. 2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das 

custas, nos termos dos artigos 388, p. único e 389 da CNGCJ/MT, estando 

isento do recolhimento as cartas precatórias referentes à ação penal 

pública, justiça gratuita, Juizado Especial, infância e juventude, feitos da 

Fazenda Pública e outros com isenção legal de custas prévias. 3) Não 

havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, 

devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no ofício 

o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT. 4) Estando em ordem 

a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência que o caso requer. 5) 

Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J. 6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta 

comarca, remeta-se ao local de cumprimento, dado o caráter itinerante da 

missiva, conforme dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, 

notificando imediatamente o juízo deprecante. 7) Após o cumprimento, 

independentemente de novo despacho, remeta os autos à origem, com os 

cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001135-57.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EBC COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERENTE)

ANDRE LUIZ CARRENHO GEIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI JOAO DENDENA (REQUERIDO)

RAFAEL DENDENA (REQUERIDO)

WEYLA ROSICLER DA SILVA DENDENA (REQUERIDO)

SIBILA THEREZINHA DENDENA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001135-57.2018.8.11.0021 REQUERENTE: EBC 

COMERCIO DE VEICULOS LTDA 1) Tratam-se os presentes autos de carta 

precatória encaminhada do Juízo deprecante para esta comarca, 

requerendo o cumprimento de ordem. 2) Inicialmente, verifique-se o 

recolhimento das custas, nos termos dos artigos 388, p. único e 389 da 

CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento as cartas precatórias 

referentes à ação penal pública, justiça gratuita, Juizado Especial, infância 

e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros com isenção legal de 

custas prévias. 3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo 

de 30 (trinta) dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, 

constando no ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas 

para o caso de novo encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT. 

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer. 5) Em havendo necessidade de designação de 

audiência, notifique o juízo deprecado, conforme exige o artigo 392 da 

normativa em comento, sendo desnecessária a intimação dos patronos 

das partes, nos termos da Súmula 273 do S.T.J. 6) Caso a ordem não 

deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao local de cumprimento, 

dado o caráter itinerante da missiva, conforme dispõe o artigo 262 caput 

do Código de Processo Civil, notificando imediatamente o juízo deprecante. 

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Água Boa, 27 

de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001144-19.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELL GUIMARAES MORAIS (ADVOGADO(A))

CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERENTE)

DIOGO DA COSTA ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RINALDO CAETANO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001144-19.2018.8.11.0021 REQUERENTE: CHS 

AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1) Tratam-se os 

presentes autos de carta precatória encaminhada do Juízo deprecante 

para esta comarca, requerendo o cumprimento de ordem. 2) Inicialmente, 

verifique-se o recolhimento das custas, nos termos dos artigos 388, p. 

único e 389 da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento as cartas 

precatórias referentes à ação penal pública, justiça gratuita, Juizado 

Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros com 

isenção legal de custas prévias. 3) Não havendo o recolhimento devido, 

decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, devolva-se a presente precatória ao 

Juízo de origem, constando no ofício o motivo da devolução e o valor das 

custas devidas para o caso de novo encaminhamento, conforme artigo 

390 da CNGCJ/MT. 4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o 

deprecado, com a urgência que o caso requer. 5) Em havendo 

necessidade de designação de audiência, notifique o juízo deprecado, 

conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J. 6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta 

comarca, remeta-se ao local de cumprimento, dado o caráter itinerante da 

missiva, conforme dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, 

notificando imediatamente o juízo deprecante. 7) Após o cumprimento, 

independentemente de novo despacho, remeta os autos à origem, com os 

cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001167-62.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERENTE)

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELSON ALCENO GROHS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001167-62.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO 1) Tratam-se os presentes 

autos de carta precatória encaminhada do Juízo deprecante para esta 

comarca, requerendo o cumprimento de ordem. 2) Inicialmente, 

verifique-se o recolhimento das custas, nos termos dos artigos 388, p. 

único e 389 da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento as cartas 

precatórias referentes à ação penal pública, justiça gratuita, Juizado 

Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros com 

isenção legal de custas prévias. 3) Não havendo o recolhimento devido, 

decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, devolva-se a presente precatória ao 

Juízo de origem, constando no ofício o motivo da devolução e o valor das 

custas devidas para o caso de novo encaminhamento, conforme artigo 

390 da CNGCJ/MT. 4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o 

deprecado, com a urgência que o caso requer. 5) Em havendo 

necessidade de designação de audiência, notifique o juízo deprecado, 

conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J. 6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta 

comarca, remeta-se ao local de cumprimento, dado o caráter itinerante da 

missiva, conforme dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, 

notificando imediatamente o juízo deprecante. 7) Após o cumprimento, 

independentemente de novo despacho, remeta os autos à origem, com os 

cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000606-38.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE DE JESUS PEIXOTO (REQUERENTE)

ANDERSON PEIXOTO DE JESUS (REQUERENTE)

EVERTON PEIXOTO DE JESUS (REQUERENTE)

LUIZA DE JESUS DOS SANTOS (REQUERENTE)

LAIS BENTO DE RESENDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE ANTONIO PEIXOTO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000606-38.2018.8.11.0021 REQUERENTE: LIDIANE 

DE JESUS PEIXOTO, EVERTON PEIXOTO DE JESUS, LUIZA DE JESUS DOS 

SANTOS, ANDERSON PEIXOTO DE JESUS De rigor, a emenda da petição 

inicial para correção do valor da causa e recolhimento de eventuais 

custas remanescente, bem como para juntada dos registros dos bens 

imóveis cuja partilha requerer. Com efeito, a teor do disposto no art. 319, 

inciso V, do Código de Processo Civil, alguns dos requisitos da petição 

inicial é a indicação do valor da causa: Art. 319. A petição inicial indicará: 

(…) V - o valor da causa; VI – as provas com que o autor pretende 

demonstrar a verdade dos fatos alegados; Contudo, cingiu-se o autor em 

atribuir como valor da causa o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), 

nitidamente não guardando relação com o proveito pretendido. Ademais, 

deixou de colacionar os documentos atinentes aos registros dos bens 

imóveis cuja partilha requer. Ante o exposto, intime-se a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial com a devida regularização 

documental e correção do valor da causa, bem como respectivo 

recolhimento das custas remanescentes, sob pena de lhe ser aplicada a 

penalidade do art. 290 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Água Boa, 

27 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000642-17.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MARTA COSTA DA CUNHA LOPES (AUTOR(A))

wilson massaiuki sio junior (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000642-17.2017.8.11.0021 AUTOR: MARTA 

COSTA DA CUNHA LOPES Corrija-se o registro, a distribuição e autuação 

do presente feito, para constar no sistema PJE/TJMT que trata-se de ação 

em fase de cumprimento de sentença. Nesse passo, intime-se a 

executada para, querendo, opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias, 

conforme determina a redação do artigo 910, da Lei 13.105, de 16 de 

março 2015, salientando que na execução não embargada não caberá 

condenação em honorários advocatícios, à par do que dispõe o artigo 85, 

§ 7º, do diploma legal em apreço, bem como para que comprove nos 

autos, no prazo acima consignado, a implantação do benefício concedido 

à autora. Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000173-68.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior (ADVOGADO(A))

IVANI MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

SUELI VIEIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000173-68.2017.8.11.0021 AUTOR: IVANI 

MARQUES DA SILVA Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do 

presente feito, para constar no sistema PJE/TJMT que trata-se de ação em 

fase de cumprimento de sentença. Nesse passo, intime-se a executada 

para, querendo, opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

determina a redação do artigo 910, da Lei 13.105, de 16 de março 2015, 

salientando que na execução não embargada não caberá condenação em 

honorários advocatícios, à par do que dispõe o artigo 85, § 7º, do diploma 

legal em apreço. Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001092-57.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMEIRE FERREIRA MEL (REQUERENTE)

CLEOMIR LOPES GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001092-57.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

JOSIMEIRE FERREIRA MEL, CLEOMIR LOPES GOMES Corrija-se o registro, 

a distribuição e autuação do presente feito, para constar no sistema 

PJE/TJMT que trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença. 

Nesse passo, intime-se a primeira acordante Sra. Josimeire Ferreria Mel, 

para que satisfaça a obrigação perquirida nos autos, cumprindo 

imediatamente o acordo homologado na sentença objeto do id nº 

10199278, sob pena de incorrer em crime de desobediência. Intimem-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000310-16.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE ROCHA LUZ (AUTOR(A))

ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY
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Referência: autos n.º 1000310-16.2018.8.11.0021 AUTOR: MARLENE 

ROCHA LUZ Considerando a necessidade de readequação da pauta de 

audiências, redesigno a audiência anteriormente agendada, para o dia 13 

de dezembro de 2018 às 13h40min do horário oficial do Estado de Mato 

Grosso, consignando as demais deliberações contidas na decisão retro 

formulada. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 26 de julho de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000380-33.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000380-33.2018.8.11.0021 AUTOR: VALMIR JOSE 

DA SILVA Considerando a necessidade de readequação da pauta de 

audiências, redesigno a audiência anteriormente agendada, para o dia 13 

de dezembro de 2018 às 13h20min do horário oficial do Estado de Mato 

Grosso, consignando as demais deliberações contidas na decisão retro 

formulada. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 26 de julho de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000381-18.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO (ADVOGADO(A))

VANI DO NASCIMENTO SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000381-18.2018.8.11.0021 AUTOR: VANI DO 

NASCIMENTO SILVA Considerando a necessidade de readequação da 

pauta de audiências, redesigno a audiência anteriormente agendada, para 

o dia 13 de dezembro de 2018 às 13h30min do horário oficial do Estado de 

Mato Grosso, consignando as demais deliberações contidas na decisão 

retro formulada. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 26 de julho de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001900-62.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ALVES CAMELO (ADVOGADO(A))

JOSE EVANGELISTA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001900-62.2017.8.11.0021 REQUERENTE: JOSE 

EVANGELISTA DA CONCEICAO Considerando a necessidade de 

readequação da pauta de audiências, redesigno a audiência anteriormente 

agendada, para o dia 13 de dezembro de 2018 às 14h00min do horário 

oficial do Estado de Mato Grosso, consignando as demais deliberações 

contidas na decisão retro formulada. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 

26 de julho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000292-29.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

CLAUDIO MENDONCA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (RÉU)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000292-29.2017.8.11.0021 AUTOR: JOAO ALVES 

DOS SANTOS O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro de 

2.002 (Código Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é lícito aos 

interessados prevenirem ou terminarem um litígio mediante concessões 

mútuas”. Referido instituto, nomeado de transação pelo Capítulo XIX do 

referido diploma normativo, conforme expressa disposição legal, serve 

tanto para prevenir quanto para terminar um litígio. No caso dos autos, 

verifica-se que anteriormente havia um litígio, que culminou com a 

propositura da presente ação. No entanto, conforme se verifica pelo termo 

dos autos (consoante expressa dicção do artigo 842 caput do regramento 

de regência), as partes, visando terminar o litígio, avençaram uma 

composição que, tendo como pano de fundo direitos cuja negociação é 

cabível, efetivaram uma transação. A transação, da maneira como foi 

celebrada, dá margem à sua judicial homologação, nos termos do que 

preconiza o artigo 487, inciso III do diploma adjetivo civil pátrio, sendo o ato 

em questão uma obrigação do magistrado quando a questão lhe é – da 

maneira como foi – submetida. Diante do exposto, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as 

partes (id nº 13451023). Com supedâneo legal no artigo 487, inciso III, 

alínea “b” do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Fica constituído, para todos os 

fins, o título executivo judicial. Ficam as partes dispensadas do pagamento 

de eventuais custas remanescentes, nos termos do art. 90, § 3º, do 

Código de Processo Civil. Considerando que a presente comarca é servida 

por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000804-75.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DULCE WEISSHEIMER (EMBARGANTE)

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

JOSE RENATO DE MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000804-75.2018.8.11.0021 EMBARGANTE: DULCE 

WEISSHEIMER Trata-se de embargos de terceiro opostos por DULCE 

WEISSHEIMER em face de VALE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA. 

Realizados alguns atos processuais, foi noticiada a composição 

extrajudicial nos autos da execução, nada mais havendo a se 

convencionar no presente feito. Vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamentação Havendo composição amigável acerca da dívida, 

e nada mais havendo a ser convencioando, tem-se a típica hipótese de 

causa superveniente de carência de ação, consistente na falta ulterior de 

interesse processual na modalidade utilidade, posto que eventual 

deferimento do pedido será inútil, restando prejudicada qualquer 

providência. Ressalto, ademais, que a perda superveniente do interesse 

de agir é matéria de ordem pública cujo conhecimento ex officio está 

previsto expressamente no art. 354 do Código de Processo Civil. 

Dispositivo Isto posto, julgo extinto o presente processo, sem julgamento 

de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 

Diante do princípio da eventualidade (artigo 85, parágrafo 10º do Código 

de Processo Civil), condeno a embargada no pagamento das custas e 

despesas processuais, deixo de condená-la ao pagamento de honorários 

sucumbenciais ante a dispensação noticiada. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado APOLO/TJMT. Intimem-se. Cumpra-se. 

Água Boa, 27 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000827-55.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:
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EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

SUELY SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (REQUERIDO)

JAIR CARLOS CRIVELETTO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000827-55.2017.8.11.0021 REQUERENTE: SUELY 

SOUZA DE OLIVEIRA Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de 

medida cautelar de exibição de documentos ajuizada por SUELY SOUZA 

DE OLIVEIRA em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XÍNGU – SICREDI 

ARAXINGÚ, ambos devidamente qualificados nos autos. Consta da inicial 

que as partes celebraram contratos de crédito rotativo e, de financiamento 

com garantias. Segue a narrativa no sentido de que, embora solicitado 

verbalmente pela autora, cópia dos aludidos contratos, a requerida 

negou-se a fornecê-los, motivo pelo qual demandou a presente ação, 

postulando a respectiva exibição. Devidamente citada a requerida arguiu 

que embora cientificada pela via administrativa, a autora deixou de cumprir 

os protocolos e recolher os valores necessários ao fornecimento de cópia 

dos documentos cuja exibição requer. Em impugnação à contestação 

ratificou sua hipossuficiência financeira para arcar com as custas e 

despesas processuais, bem como afirmou ser descabida e protelatória a 

alegação da ré. Instadas a manifestarem-se acerca dos pontos 

controvertidos e dilação probatória, a requerida postulou o julgamento 

antecipado da lide e, a autora quedou-se inerte. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório do necessário. Passo à decisão. Fundamentação 

Inicialmente, deixo de acolher a preliminar de impugnação à assistência 

judiciária gratuita concedida à autora eis que, deferida a benesse cumpre 

a eventual impugnante a prova dos fatos em contrário, o que, contudo, 

não se amolda à hipótese dos autos. Quanto a preliminar de ausência de 

interesse de agir, consigno revolver-se com o mérito da questão, motivo 

pelo qual será, com este, analisada. Trata-se a medida cautelar de 

exibição de documentos de procedimento judicial preparatório que tem a 

finalidade de auxiliar as partes na possibilidade de obtenção de 

determinada prova que poderá ajudá-las no acolhimento de sua pretensão 

principal ou ainda no exercício do direito de defesa. O procedimento 

adotado encontra-se regulado nos artigos 396 a 399 do Código de 

Processo Civil, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, os artigos 

420 e 421 do mesmo diploma instrumental. Art. 396. O juiz pode ordenar 

que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder. Art. 

397. O pedido formulado pela parte conterá: I - a individuação, tão 

completa quanto possível, do documento ou da coisa; II - a finalidade da 

prova, indicando os fatos que se relacionam com o documento ou com a 

coisa; III - as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar 

que o documento ou a coisa existe e se acha em poder da parte contrária. 

Art. 398. O requerido dará sua resposta nos 5 (cinco) dias subsequentes 

à sua intimação. Parágrafo único. Se o requerido afirmar que não possui o 

documento ou a coisa, o juiz permitirá que o requerente prove, por 

qualquer meio, que a declaração não corresponde à verdade. Art. 399. O 

juiz não admitirá a recusa se: I - o requerido tiver obrigação legal de exibir; 

II - o requerido tiver aludido ao documento ou à coisa, no processo, com o 

intuito de constituir prova; III - o documento, por seu conteúdo, for comum 

às partes. No caso em tela, a requerente afirma a existência de duas 

relações jurídicas com a requerida, sendo um contrato de crédito rotativo e 

um contrato de financiamento com garantia. Em sua pretensão, ela 

pretende que o requerido exiba ambos os contratos visando aferir 

possível inadimplemento junto à instituição financeira, bem como eventual 

ajuizamento de ação revisional. No entanto, cingiu-se a individuar tão 

somente o contrato de financiamento com garantia, cuja numeração é a 

B50731380-0, deixando de especificar os dados atinentes ao suposto 

contrato de crédito rotativo. Dessa forma, e considerando tratar-se de 

documento comum às partes e em poder apenas da requerida, há em tese, 

o interesse e a adequação da parte autora em seu pleito, contudo, 

somente em relação ao contrato de financiamento devidamente 

especificado, já que em relação ao suposto contrato de crédito rotativo, 

deixou a parte de cumprir o requisito constante do art. 397, I, do Código de 

Processo Civil. Noutro vértice, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, 

fixou entendimento no sentido de que a ausência de comprovação de 

pagamento do custo administrativo para a obtenção da documentação, 

afasta o interesse de agir do postulante, ensejando o julgamento do feito 

sem resolução de mérito: “AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.308.070 

- RS (2018/0139810-0) RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE 

AGRAVANTE : ANDREIA CRUZ NUNES ADVOGADOS : DIEGO SOUZA 

GONZATTO - RS075309 ALEXANDRE ZIMMERMANN WEIDE - RS075723 

AGRAVADO : BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 

ADVOGADOS : ELISA MARIA LOSS MEDEIROS - RS019646 NÍVEA 

MUNDSTOCK MADEIRA - RS041306 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO NA ORIGEM, EM 

PARTE, PORQUE A MATÉRIA FOI JULGADA SEGUNDO O RITO DOS 

RECURSOS REPETITIVOS. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO NESTE PONTO. 

ERRO GROSSEIRO. CARACTERIZAÇÃO. PREMISSAS FÁTICAS. REEXAME. 

SÚMULA 7/STJ. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO PARA, NESTA 

EXTENSÃO, NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO. Trata-se 

de agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande 

do Sul que não admitiu o recurso especial apresentado por Andreia Cruz 

Nunes, com base no art. 105, III, a e c, da CF, desafiando acórdão assim 

ementado (e-STJ, fl. 104): APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

CONTRATOS BANCÁRIOS. INTERESSE PROCESSUAL NÃO 

CONFIGURADO. 1. Observado o REsp. n°. 1.349.453/RS, para o efeito de 

configurar o interesse processual, além da demonstração da existência de 

relação entre as partes, deve estar comprovado o prévio pedido 

administrativo à instituição financeira e não atendido em prazo razoável, 

bem como o pagamento do custo do serviço. 2. No caso dos autos, não há 

comprovação do pagamento do custo administrativo para a obtenção da 

documentação pleiteada junto à instituição financeira demandada, 

circunstância que afasta o interesse de agir. ONUS DA SUCUMBÊNCIA. 

DEVIDOS PELA PARTE AUTORA. Publique-se. (…).” Brasília-DF, 18 de 

junho de 2018. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 29/06/2018). Pois bem, in casu, em que pese 

cumpridos os demais requisitos em relação ao contrato de financiamento 

com garantia especificado na inicial, deixou a autora de comprovar o 

pagamento dos custos operacionais para obtenção do documento, 

restando afastado o interesse de agir, mostrando-se de rigor a extinção 

do feito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. 

Dispositivo Isto posto, julgo extinto o presente feito, sem julgamento de 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte requerente no pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 

1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, parágrafo 8º do Código 

de Processo Civil, ficando a exigibilidade da cobrança de tais débitos 

suspensas, eis que a parte é beneficiária da gratuidade judiciária, nos 

termos do artigo 98, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado APOLO/TJMT. 

Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000660-38.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DINIZ (ADVOGADO(A))

ALCEU ANGELO TUMELERO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO MUNIZ REBELLO (ADVOGADO(A))

BANCO FIBRA SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000660-38.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ALCEU 

ANGELO TUMELERO Trata-se de embargos de declaração opostos por 

ALCEU ANGELO TUMELEIRO, em face da sentença retro. É o necessário à 

análise e decisão. De rigor o não acolhimento dos presentes embargos de 

declaração. Conforme expressa dicção legal aposta no artigo 463, inciso II 

do Código de Processo Civil, após publicada a sentença – que no presente 

caso, conforme salientado no próprio provimento, deu-se com a inclusão 

de seus termos no sistema informatizado APOLO/TJMT – somente pode o 
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juiz alterá-la - quando não for para corrigir inexatidões materiais ou erros 

de cálculo - por meio de embargos de declaração. Vê-se que os embargos 

têm o condão de, eventualmente e em razão de seu possível efeito 

infringente, modificar a sentença. No entanto, o mesmo regramento de 

regência citado, em seu artigo 535, alterado pelo advento da lei n.º 

8.950/94, é claro ao aduzir que: Art. 535. Cabem embargos de declaração 

quando: I - houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou 

contradição; II - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz 

ou tribunal. Verifica-se, portanto, que as únicas e expressas permissões 

legais de cabimento dos embargos de declaração são quando da 

ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão no provimento 

jurisdicional, não sendo referido meio de impugnação mais cabível em caso 

de dúvida, consoante autorizava a anterior redação do dispositivo. É de se 

reconhecer, por tais razões, que os embargos de declaração são um 

recurso de fundamentação vinculada ou de estrito direito, posto que 

encontram-se expressamente previstas as hipóteses de seu cabimento e, 

evidentemente, somente em tais situações é ele cabível. Somente a 

alegação da hipótese de cabimento é apta para seu recebimento - sendo 

ele tempestivo - já que o recurso em questão independe de preparo, nos 

termos do artigo 536 do diploma adjetivo civil. No entanto, pela análise 

acurada de seus termos, vê-se que na verdade a parte não requer a 

reforma da decisão em razão da existência de algum vício expresso como 

hipótese de cabimento dos embargos, mas tão somente por sua 

irresignação com o teor e resultado do decisum. Forçoso então 

reconhecer que o que a parte pleiteia não pode ser verificado/acolhido no 

âmbito dos embargos, posto que somente o recurso cabível na hipótese 

tem o condão de devolver a outro órgão jurisdicional a competência 

funcional para avaliar se realmente houve error in procedendo ou error in 

judicando. Eventual entendimento fático ou jurídico explanado pelo órgão 

jurisdicional de piso somente pode ser revisto no âmbito recursal pelo grau 

de jurisdição superior. Outrossim, não verificando este órgão jurisdicional 

qualquer vício que macule o provimento exarado, recebo os embargos – 

por tempestivos – e, no mérito, nego-lhe provimento. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado APOLO/TJMT. No mais, Estando a 

petição do recurso de apelação à contento, conforme determinam as 

normativas de regência - artigo 1.010 da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 

2015 (Código de Processo Civil) - e sendo ela tempestiva, determino o seu 

recebimento, independentemente de prévio juízo de admissibilidade, nos 

termos do artigo 1.010, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Quanto 

aos efeitos em que o recurso deve ser recebido, tais atualmente – pelas 

disposições de Código de Processo Civil em vigor - independem de 

determinação do juízo de primeiro grau, operando-se ope legis, sendo o 

caso de aplicação do artigo 1.012 do regramento mencionado. Intime-se o 

apelado para, querendo, colacionar as suas contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 1.010, parágrafo 1º do diploma legal 

referido. Transcorrido o prazo adrede, independentemente de 

manifestação da parte adversa, encaminhem-se os autos ao Tribunal 

competente para a admissão recursal, de acordo com a matéria tratada no 

feito (artigo 1.010, parágrafo 3º). Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 27 de 

agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001700-55.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELEANDRO ANTONIO MARQUES PERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001700-55.2017.8.11.0021 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco 

Bradesco S/A., em face da sentença retro. É o necessário à análise e 

decisão. De rigor o não acolhimento dos presentes embargos de 

declaração. Conforme expressa dicção legal aposta no artigo 463, inciso II 

do Código de Processo Civil, após publicada a sentença – que no presente 

caso, conforme salientado no próprio provimento, deu-se com a inclusão 

de seus termos no sistema informatizado APOLO/TJMT – somente pode o 

juiz alterá-la - quando não for para corrigir inexatidões materiais ou erros 

de cálculo - por meio de embargos de declaração. Vê-se que os embargos 

têm o condão de, eventualmente e em razão de seu possível efeito 

infringente, modificar a sentença. No entanto, o mesmo regramento de 

regência citado, em seu artigo 535, alterado pelo advento da lei n.º 

8.950/94, é claro ao aduzir que: Art. 535. Cabem embargos de declaração 

quando: I - houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou 

contradição; II - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz 

ou tribunal. Verifica-se, portanto, que as únicas e expressas permissões 

legais de cabimento dos embargos de declaração são quando da 

ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão no provimento 

jurisdicional, não sendo referido meio de impugnação mais cabível em caso 

de dúvida, consoante autorizava a anterior redação do dispositivo. É de se 

reconhecer, por tais razões, que os embargos de declaração são um 

recurso de fundamentação vinculada ou de estrito direito, posto que 

encontram-se expressamente previstas as hipóteses de seu cabimento e, 

evidentemente, somente em tais situações é ele cabível. Somente a 

alegação da hipótese de cabimento é apta para seu recebimento - sendo 

ele tempestivo - já que o recurso em questão independe de preparo, nos 

termos do artigo 536 do diploma adjetivo civil. No entanto, pela análise 

acurada de seus termos, vê-se que na verdade a parte não requer a 

reforma da decisão em razão da existência de algum vício expresso como 

hipótese de cabimento dos embargos, mas tão somente por sua 

irresignação com o teor e resultado do decisum. Forçoso então 

reconhecer que o que a parte pleiteia não pode ser verificado/acolhido no 

âmbito dos embargos, posto que somente o recurso cabível na hipótese 

tem o condão de devolver a outro órgão jurisdicional a competência 

funcional para avaliar se realmente houve error in procedendo ou error in 

judicando. Eventual entendimento fático ou jurídico explanado pelo órgão 

jurisdicional de piso somente pode ser revisto no âmbito recursal pelo grau 

de jurisdição superior. Outrossim, não verificando este órgão jurisdicional 

qualquer vício que macule o provimento exarado, recebo os embargos – 

por tempestivos – e, no mérito, nego-lhe provimento. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado APOLO/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. 

Água Boa, 27 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001347-15.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RURAL CANARANA LTDA (EXEQUENTE)

LUIZA CAPPELARO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA BRESOLIN SILVEIRA (EXECUTADO)

VARLEI ZIMMER SILVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001347-15.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: RURAL 

CANARANA LTDA Tratam-se os presentes autos de feito de natureza 

executiva onde, em comum acordo, as partes avençaram sobre o 

pagamento do débito, requerendo a suspensão do feito até a quitação da 

obrigação. O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro de 2.002 

(Código Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é lícito aos interessados 

prevenirem ou terminarem um litígio mediante concessões mútuas”. 

Referido instituto, nomeado de transação pelo Capítulo XIX do referido 

diploma normativo, conforme expressa disposição legal, serve tanto para 

prevenir quanto para terminar um litígio. No caso dos autos, verifica-se 

que anteriormente o exequente postulara pelo recebimento de um valor e, 

então, as partes acordaram quanto ao cumprimento da obrigação, 

requerendo a suspensão do feito. Conforme se verifica pelo termo dos 

autos (consoante expressa dicção do artigo 842 caput do regramento 

substantivo de regência), as partes, visando facilitar o adimplemento do 

débito, avençaram uma composição. A transação, da maneira como foi 

celebrada, daria – em tese - margem à sua judicial homologação, nos 

termos do que preconiza o artigo 487, inciso III, alínea “b” do diploma 

adjetivo civil pátrio. Porém, como dantes já reverberado, no caso dos 

autos o objeto nele tratado é um débito já consolidado, de forma que não 
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há como extinguir o feito com resolução de mérito, eis que eventual 

homologação do acordo na fase executiva não importa em novação da 

dívida. Assim entendemos pois o Código de Processo Civil é específico ao 

permitir, em seu artigo 922 caput, a suspensão da execução durante o 

prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra 

voluntariamente a obrigação. O parágrafo único do referido dispositivo 

deixa claro que não há novação da dívida, ao dispor que: Parágrafo único. 

Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu 

curso. Conclui-se de tais elucubrações que, se a própria legislação 

permite o retorno do curso ordinário do processo em caso de 

descumprimento do acordo, incabível a sua extinção com a homologação. 

Outra não é a posição do Superior Tribunal de Justiça: REsp 1112143/ R 

RECURSO ESPECIAL 2009/0022016-4 RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. 

DESCUMPRIMENTO ACORDO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. FRAUDE À 

EXECUÇÃO. DEMANDAS PENDENTES CONTRA O ALIENANTE. 

INSOLVÊNCIA. CONHECIMENTO DOS ADQUIRENTES. INOCORRÊNCIA. 1. 

Não cumprido acordo firmado nos autos da execução, esta prossegue, 

sem que se possa falar em novação. Inteligência do art. 792 do Código de 

Processo Civil. Diante do exposto, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes e, com 

supedâneo legal no artigo 922 do Código de Processo Civil, determino a 

suspensão dos autos até o prazo final para pagamento da avença ora 

homologada. Transcorrido o prazo da suspensão do processo e, 

independentemente de intimação das partes, não havendo qualquer 

manifestação, será presumida a quitação do débito, nos termos do artigo 

111 caput da lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro de 2.002 (Código Civil 

Brasileiro), com a consequente extinção do processo pelo pagamento. 

Custas pela executada. Considerando que a presente comarca é servida 

por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000769-18.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA SOARES DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONY JEAN PEREIRA LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000769-18.2018.8.11.0021 REQUERENTE: VANDA 

SOARES DE SOUZA SILVA O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 10 de 

Janeiro de 2.002 (Código Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é lícito aos 

interessados prevenirem ou terminarem um litígio mediante concessões 

mútuas”. Referido instituto, nomeado de transação pelo Capítulo XIX do 

referido diploma normativo, conforme expressa disposição legal, serve 

tanto para prevenir quanto para terminar um litígio. No caso dos autos, 

verifica-se, conforme termo dos autos (consoante expressa dicção do 

artigo 842 caput do regramento de regência), que as partes, visando 

evitar o litígio, avençaram uma composição que, tendo como pano de 

fundo direitos cuja negociação é cabível, efetivaram uma transação. A 

transação, da maneira como foi celebrada, dá margem à sua judicial 

homologação, nos termos do que preconiza o artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do diploma adjetivo civil pátrio, sendo o ato em questão uma obrigação 

do magistrado quando a questão lhe é – da maneira como foi – submetida. 

Diante do exposto, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes e, com supedâneo legal 

no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o presente processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Fica 

constituído, para todos os fins, o título executivo judicial. Em razão da 

natureza do presente provimento, concito as partes à bem e fielmente 

cumprirem o avençado, cientes que, em caso de inadimplemento, poderão 

pleitear a execução nos próprios autos, conforme disposição contida nos 

artigos 513 e seguintes do Código de Processo Civil. Expeça-se o devido 

termo de guarda, independentemente da preclusão da presente decisão, 

tendo em vista a sua natureza. Sem custas judiciais e honorários 

advocatícios, eis que as partes são beneficiárias da justiça gratuita. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Dispensada a intimação das partes, nos termos do provimento n.º 20/2007 

da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso. Não sendo 

nada requerido no prazo de 10 (dez) dias, arquivem-se os autos, 

independentemente de nova deliberação judicial. Cumpra-se. Água Boa, 27 

de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000227-97.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TSEREPRO XAVANTE (REQUERENTE)

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

por meio de seu patrono constituído, para que, caso queira, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresente suas contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto, conforme peças anexas que acompanham a presente, 

instruindo-a.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000224-45.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TSEREPRO XAVANTE (REQUERENTE)

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

por meio de seu patrono constituído, para que, caso queira, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresente suas contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto, conforme peças anexas que acompanham a presente, 

instruindo-a.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000231-37.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CIBELE PEHOTSION (REQUERENTE)

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

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, caso queira, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresente suas contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto, conforme peças anexas que acompanham a presente, 

instruindo-a.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000050-36.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE TSINHOTSE (REQUERENTE)

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

por meio de seu patrono constituído, para que, caso queira, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresente suas contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto, conforme peças anexas que acompanham a presente, 

instruindo-a.

Juizado Especial Cível e Criminal
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Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000506-83.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

GASPAR WILPERT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (EXECUTADO)

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000506-83.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: GASPAR 

WILPERT Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do presente feito, 

para constar no sistema PJE/TJMT que trata-se de ação em fase de 

cumprimento de sentença. Diante do pedido de cumprimento, intime-se o 

executado para, nos termos do artigo 523 caput do Código de Processo 

Civil, efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de acréscimo ao valor da condenação de multa de 10% (dez por 

cento). Não havendo o pagamento, independentemente de nova 

deliberação, intime-se o exequente para impulsionar o feito no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 

27 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001120-88.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

FREDERICO BARBOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/10/2018 Hora: 12:30 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010372-64.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD (ADVOGADO(A))

MARIA ELOIZA PEREIRA LEITE RAMOS (EXEQUENTE)

OSVALDO LEITE RAMOS FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

ROBSCLEI ROSA NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010372-64.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: MARIA 

ELOIZA PEREIRA LEITE RAMOS Inicialmente, oficie-se ao Tabelionato de 

Notas e Protestos desta Comarca para que leve a protesto o título judicial 

executado nestes autos. Sem prejuízo, defiro o pedido de sobrestamento 

pelo prazo requerido pelo exequente. Após decorrido o prazo de 

suspensão, manifeste-se a exequente independente de nova intimação 

sob pena de arquivamento. Havendo manifestação ou certificado o 

respectivo decurso de prazo, retornem-me conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000133-52.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO PIRES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

GERALDO PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000133-52.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: GERALDO 

PEREIRA DA SILVA Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do 

presente feito, para constar no sistema PJE/TJMT que trata-se de ação em 

fase de cumprimento de sentença. Diante do pedido de cumprimento, 

intime-se o executado para, nos termos do artigo 523 caput do Código de 

Processo Civil, efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de acréscimo ao valor da condenação de multa de 10% 

(dez por cento). Não havendo o pagamento, independentemente de nova 

deliberação, intime-se o exequente para impulsionar o feito no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 

27 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001872-94.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MAGNO LINHARES DANTAS (REQUERENTE)

RONAN BOTELHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001872-94.2017.8.11.0021 REQUERENTE: CARLOS 

MAGNO LINHARES DANTAS Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber o recurso, insta trespassar uma questão de não 

somenos importância. Alega o recorrente, em sua petição recursal, que 

não detém condições de suportar as custas e despesas processuais bem 

como os honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da 

justiça gratuita. Portanto, resta fazermos uma breve elucubração sobre o 

tema, para então determinar o que segue: A lei que regulamentava a 

concessão da assistência judiciária aos necessitados era a bem 

conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro de 1.950. Conforme disposto 

no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo único): considera-se 

necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não 

lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, 

sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Referido regramento foi 

expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 7.510/86 que: Art. 4º. A 

parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples 

afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de 

pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo 

próprio ou de sua família Por uma perfunctória e isolada leitura do referido 

dispositivo haviam órgãos julgadores que se posicionavam no sentido de 

concluir que a mera alegação de hipossuficiência monetária – 

independentemente de qualquer comprovação – já seria fator apto à 

necessária concessão judicial dos benefícios da assistência judiciária 

integral e gratuita. Porém, a automaticidade da referida concessão não é 

ato consentâneo com a hodierna realidade processual pátria, posto que se 

assim concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032628/8/2018 Página 240 de 504



repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que evidenciem a 

falta dos pressupostos processuais para a concessão da gratuidade 

cinge-se única e exclusivamente ao fato de que - conforme exige o artigo 

5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não produziu o autor um mínimo 

que seja de prova acerca de sua hipossuficiência monetária. Sendo as 

custas judiciárias um recolhimento de natureza claramente tributária, não 

pode o Poder Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam 

o erário - e o aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência, 

embasado somente em uma mera declaração desprovida de qualquer 

contextualização, é ato apto para tal. Não podemos olvidar que o 

ordenamento adjetivo civil pátrio fora específico ao prever a possibilidade 

de penalização do pretenso hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor 

em seu artigo 100, parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o 

benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado 

de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título 

de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou 

federal e poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Por fim, é de 

bom alvitre consignar que, independentemente da comprovação – ainda 

que mínima – da pobreza do recorrente, o que, por si só já demandaria a 

negativa dos benefícios da assistência judiciária, não se pode ignorar que 

a natureza do pleito aqui declinado demonstra, por um robusto conjunto 

indiciário, que a demanda não cinge-se ao pedido de alguém que não 

detém condições financeiras razoáveis. Pela própria natureza do pedido já 

se pode cristalinamente inferir que os atos anteriores praticados pelo 

recorrente, e que culminaram com a propositura da presente ação, 

demonstram que detém ele plenas condições de recolher as custas e 

despesas processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que 

tal ato demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. 

Vemos, portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um forte conjunto fático que demonstra que 

realmente não detém o recorrente o direito às benesses da gratuidade. 

Nunca é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de 

alguma maneira que detém o recorrente uma condição financeira tal que, 

alheio ao mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de 

arcar com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada 

aos autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado 

pelo delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do recorrente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, nego o pedido de assistência 

judiciária efetivado pelo recorrente. Intime-o para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, recolher em dobro as custas recursais, nos termos do artigo 1.007, 

parágrafo 4º do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. 

Cumpra-se. Água Boa, 27 de Agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001869-42.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MAGNO LINHARES DANTAS (REQUERENTE)

RONAN BOTELHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001869-42.2017.8.11.0021 REQUERENTE: CARLOS 

MAGNO LINHARES DANTAS Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber o recurso, insta trespassar uma questão de não 

somenos importância. Alega o recorrente, em sua petição recursal, que 

não detém condições de suportar as custas e despesas processuais bem 

como os honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da 

justiça gratuita. Portanto, resta fazermos uma breve elucubração sobre o 

tema, para então determinar o que segue: A lei que regulamentava a 

concessão da assistência judiciária aos necessitados era a bem 

conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro de 1.950. Conforme disposto 

no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo único): considera-se 

necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não 

lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, 

sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Referido regramento foi 

expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 7.510/86 que: Art. 4º. A 

parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples 

afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de 

pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo 

próprio ou de sua família Por uma perfunctória e isolada leitura do referido 

dispositivo haviam órgãos julgadores que se posicionavam no sentido de 

concluir que a mera alegação de hipossuficiência monetária – 

independentemente de qualquer comprovação – já seria fator apto à 

necessária concessão judicial dos benefícios da assistência judiciária 

integral e gratuita. Porém, a automaticidade da referida concessão não é 

ato consentâneo com a hodierna realidade processual pátria, posto que se 

assim concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que evidenciem a 

falta dos pressupostos processuais para a concessão da gratuidade 

cinge-se única e exclusivamente ao fato de que - conforme exige o artigo 

5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não produziu o autor um mínimo 

que seja de prova acerca de sua hipossuficiência monetária. Sendo as 

custas judiciárias um recolhimento de natureza claramente tributária, não 

pode o Poder Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam 

o erário - e o aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência, 

embasado somente em uma mera declaração desprovida de qualquer 

contextualização, é ato apto para tal. Não podemos olvidar que o 

ordenamento adjetivo civil pátrio fora específico ao prever a possibilidade 

de penalização do pretenso hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor 

em seu artigo 100, parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o 

benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado 
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de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título 

de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou 

federal e poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Por fim, é de 

bom alvitre consignar que, independentemente da comprovação – ainda 

que mínima – da pobreza do recorrente, o que, por si só já demandaria a 

negativa dos benefícios da assistência judiciária, não se pode ignorar que 

a natureza do pleito aqui declinado demonstra, por um robusto conjunto 

indiciário, que a demanda não cinge-se ao pedido de alguém que não 

detém condições financeiras razoáveis. Pela própria natureza do pedido já 

se pode cristalinamente inferir que os atos anteriores praticados pelo 

recorrente, e que culminaram com a propositura da presente ação, 

demonstram que detém ele plenas condições de recolher as custas e 

despesas processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que 

tal ato demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. 

Vemos, portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um forte conjunto fático que demonstra que 

realmente não detém o recorrente o direito às benesses da gratuidade. 

Nunca é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de 

alguma maneira que detém o recorrente uma condição financeira tal que, 

alheio ao mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de 

arcar com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada 

aos autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado 

pelo delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do recorrente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, nego o pedido de assistência 

judiciária efetivado pelo recorrente. Intime-o para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, recolher em dobro as custas recursais, nos termos do artigo 1.007, 

parágrafo 4º do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. 

Cumpra-se. Água Boa, 27 de Agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001800-10.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO NATAL CHESCO (REQUERENTE)

TIAGO LUIS BORTOLINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001800-10.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

AGUINALDO NATAL CHESCO Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber o recurso, insta trespassar uma questão de não 

somenos importância. Alega o recorrente, em sua petição recursal, que 

não detém condições de suportar as custas e despesas processuais bem 

como os honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da 

justiça gratuita. Portanto, resta fazermos uma breve elucubração sobre o 

tema, para então determinar o que segue: A lei que regulamentava a 

concessão da assistência judiciária aos necessitados era a bem 

conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro de 1.950. Conforme disposto 

no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo único): considera-se 

necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não 

lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, 

sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Referido regramento foi 

expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 7.510/86 que: Art. 4º. A 

parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples 

afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de 

pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo 

próprio ou de sua família Por uma perfunctória e isolada leitura do referido 

dispositivo haviam órgãos julgadores que se posicionavam no sentido de 

concluir que a mera alegação de hipossuficiência monetária – 

independentemente de qualquer comprovação – já seria fator apto à 

necessária concessão judicial dos benefícios da assistência judiciária 

integral e gratuita. Porém, a automaticidade da referida concessão não é 

ato consentâneo com a hodierna realidade processual pátria, posto que se 

assim concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que evidenciem a 

falta dos pressupostos processuais para a concessão da gratuidade 

cinge-se única e exclusivamente ao fato de que - conforme exige o artigo 

5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não produziu o autor um mínimo 

que seja de prova acerca de sua hipossuficiência monetária. Sendo as 

custas judiciárias um recolhimento de natureza claramente tributária, não 

pode o Poder Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam 

o erário - e o aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência, 

embasado somente em uma mera declaração desprovida de qualquer 

contextualização, é ato apto para tal. Não podemos olvidar que o 

ordenamento adjetivo civil pátrio fora específico ao prever a possibilidade 

de penalização do pretenso hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor 

em seu artigo 100, parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o 

benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado 

de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título 

de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou 

federal e poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Por fim, é de 

bom alvitre consignar que, independentemente da comprovação – ainda 

que mínima – da pobreza do recorrente, o que, por si só já demandaria a 

negativa dos benefícios da assistência judiciária, não se pode ignorar que 

a natureza do pleito aqui declinado demonstra, por um robusto conjunto 

indiciário, que a demanda não cinge-se ao pedido de alguém que não 

detém condições financeiras razoáveis. Pela própria natureza do pedido já 

se pode cristalinamente inferir que os atos anteriores praticados pelo 

recorrente, e que culminaram com a propositura da presente ação, 

demonstram que detém ele plenas condições de recolher as custas e 

despesas processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que 

tal ato demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. 

Vemos, portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um forte conjunto fático que demonstra que 

realmente não detém o recorrente o direito às benesses da gratuidade. 

Nunca é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de 

alguma maneira que detém o recorrente uma condição financeira tal que, 

alheio ao mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de 

arcar com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada 

aos autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado 

pelo delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 
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condição financeira do recorrente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, nego o pedido de assistência 

judiciária efetivado pelo recorrente. Intime-o para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, recolher em dobro as custas recursais, nos termos do artigo 1.007, 

parágrafo 4º do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. 

Cumpra-se. Água Boa, 27 de Agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010358-80.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER PEREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010358-80.2016.8.11.0021 REQUERENTE: 

WAGNER PEREIRA DE LIMA Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber o recurso, insta trespassar uma questão de não 

somenos importância. Alega o recorrente, em sua petição recursal, que 

não detém condições de suportar as custas e despesas processuais bem 

como os honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da 

justiça gratuita. Portanto, resta fazermos uma breve elucubração sobre o 

tema, para então determinar o que segue: A lei que regulamentava a 

concessão da assistência judiciária aos necessitados era a bem 

conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro de 1.950. Conforme disposto 

no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo único): considera-se 

necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não 

lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, 

sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Referido regramento foi 

expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 7.510/86 que: Art. 4º. A 

parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples 

afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de 

pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo 

próprio ou de sua família Por uma perfunctória e isolada leitura do referido 

dispositivo haviam órgãos julgadores que se posicionavam no sentido de 

concluir que a mera alegação de hipossuficiência monetária – 

independentemente de qualquer comprovação – já seria fator apto à 

necessária concessão judicial dos benefícios da assistência judiciária 

integral e gratuita. Porém, a automaticidade da referida concessão não é 

ato consentâneo com a hodierna realidade processual pátria, posto que se 

assim concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que evidenciem a 

falta dos pressupostos processuais para a concessão da gratuidade 

cinge-se única e exclusivamente ao fato de que - conforme exige o artigo 

5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não produziu o autor um mínimo 

que seja de prova acerca de sua hipossuficiência monetária. Sendo as 

custas judiciárias um recolhimento de natureza claramente tributária, não 

pode o Poder Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam 

o erário - e o aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência, 

embasado somente em uma mera declaração desprovida de qualquer 

contextualização, é ato apto para tal. Não podemos olvidar que o 

ordenamento adjetivo civil pátrio fora específico ao prever a possibilidade 

de penalização do pretenso hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor 

em seu artigo 100, parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o 

benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado 

de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título 

de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou 

federal e poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Por fim, é de 

bom alvitre consignar que, independentemente da comprovação – ainda 

que mínima – da pobreza do recorrente, o que, por si só já demandaria a 

negativa dos benefícios da assistência judiciária, não se pode ignorar que 

a natureza do pleito aqui declinado demonstra, por um robusto conjunto 

indiciário, que a demanda não cinge-se ao pedido de alguém que não 

detém condições financeiras razoáveis. Pela própria natureza do pedido já 

se pode cristalinamente inferir que os atos anteriores praticados pelo 

recorrente, e que culminaram com a propositura da presente ação, 

demonstram que detém ele plenas condições de recolher as custas e 

despesas processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que 

tal ato demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. 

Vemos, portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um forte conjunto fático que demonstra que 

realmente não detém o recorrente o direito às benesses da gratuidade. 

Nunca é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de 

alguma maneira que detém o recorrente uma condição financeira tal que, 

alheio ao mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de 

arcar com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada 

aos autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado 

pelo delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do recorrente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, nego o pedido de assistência 

judiciária efetivado pelo recorrente. Intime-o para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, recolher em dobro as custas recursais, nos termos do artigo 1.007, 

parágrafo 4º do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. 

Cumpra-se. Água Boa, 27 de Agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000487-77.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO (ADVOGADO(A))

JORGE BUGUISKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000487-77.2018.8.11.0021 REQUERENTE: JORGE 

BUGUISKI Inicialmente, antes inclusive de analisar a possibilidade de 

receber o recurso, insta trespassar uma questão de não somenos 

importância. Alega o recorrente, em sua petição recursal, que não detém 

condições de suportar as custas e despesas processuais bem como os 

honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça 

gratuita. Portanto, resta fazermos uma breve elucubração sobre o tema, 
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para então determinar o que segue: A lei que regulamentava a concessão 

da assistência judiciária aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 

1.060, de 05 de Fevereiro de 1.950. Conforme disposto no diploma em 

apreço (artigo 2º, parágrafo único): considera-se necessitado, para os 

fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as 

custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do 

sustento próprio ou da família. Referido regramento foi expresso em seu 

artigo 4º, alterado pela lei n.º 7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos 

benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na 

própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas 

do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua 

família Por uma perfunctória e isolada leitura do referido dispositivo haviam 

órgãos julgadores que se posicionavam no sentido de concluir que a mera 

alegação de hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que evidenciem a 

falta dos pressupostos processuais para a concessão da gratuidade 

cinge-se única e exclusivamente ao fato de que - conforme exige o artigo 

5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não produziu o autor um mínimo 

que seja de prova acerca de sua hipossuficiência monetária. Sendo as 

custas judiciárias um recolhimento de natureza claramente tributária, não 

pode o Poder Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam 

o erário - e o aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência, 

embasado somente em uma mera declaração desprovida de qualquer 

contextualização, é ato apto para tal. Não podemos olvidar que o 

ordenamento adjetivo civil pátrio fora específico ao prever a possibilidade 

de penalização do pretenso hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor 

em seu artigo 100, parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o 

benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado 

de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título 

de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou 

federal e poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Por fim, é de 

bom alvitre consignar que, independentemente da comprovação – ainda 

que mínima – da pobreza do recorrente, o que, por si só já demandaria a 

negativa dos benefícios da assistência judiciária, não se pode ignorar que 

a natureza do pleito aqui declinado demonstra, por um robusto conjunto 

indiciário, que a demanda não cinge-se ao pedido de alguém que não 

detém condições financeiras razoáveis. Pela própria natureza do pedido já 

se pode cristalinamente inferir que os atos anteriores praticados pelo 

recorrente, e que culminaram com a propositura da presente ação, 

demonstram que detém ele plenas condições de recolher as custas e 

despesas processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que 

tal ato demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. 

Vemos, portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um forte conjunto fático que demonstra que 

realmente não detém o recorrente o direito às benesses da gratuidade. 

Nunca é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de 

alguma maneira que detém o recorrente uma condição financeira tal que, 

alheio ao mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de 

arcar com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada 

aos autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado 

pelo delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do recorrente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, nego o pedido de assistência 

judiciária efetivado pelo recorrente. Intime-o para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, recolher em dobro as custas recursais, nos termos do artigo 1.007, 

parágrafo 4º do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. 

Cumpra-se. Água Boa, 27 de Agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001391-34.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GARCIA SOLER (REQUERENTE)

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001391-34.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

FRANCISCO GARCIA SOLER Encaminhem-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal Única conforme já determinado na decisão objeto do id nº 

14038644. Às providências. Água Boa, 27 de agosto de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001308-18.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

DHIONE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001308-18.2017.8.11.0021 REQUERENTE: DHIONE 

ALVES DA SILVA Sendo tempestivo o recurso inominado apresentado e já 

encontrando-se nos autos o comprovante de recolhimento das custas (ou 

certificada a sua isenção), nos termos do artigo 42, parágrafo único da Lei 

n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o 

artigo 43 do diploma legal em apreço. Nos termos do artigo 42, parágrafo 

2º da Lei n.º 9.099/95, intime-se o recorrido para, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresentar as suas contrarrazões recursais. Expirado o prazo, com 

ou sem as razões, encaminhem-se eles à egrégia Turma Recursal Única, 

independentemente de nova deliberação. Cumpra-se. Água Boa, 27 de 

agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001339-38.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES (ADVOGADO(A))
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NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001339-38.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

LINDOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS Sendo tempestivo o recurso 

inominado apresentado e já encontrando-se nos autos o comprovante de 

recolhimento das custas (ou certificada a sua isenção), nos termos do 

artigo 42, parágrafo único da Lei n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito 

devolutivo, a par do que dispõe o artigo 43 do diploma legal em apreço. 

Nos termos do artigo 42, parágrafo 2º da Lei n.º 9.099/95, intime-se o 

recorrido para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar as suas 

contrarrazões recursais. Expirado o prazo, com ou sem as razões, 

encaminhem-se eles à egrégia Turma Recursal Única, independentemente 

de nova deliberação. Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001740-37.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

ELIAS MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001740-37.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ELIAS 

MOREIRA DOS SANTOS Sendo tempestivo o recurso inominado 

apresentado e já encontrando-se nos autos o comprovante de 

recolhimento das custas (ou certificada a sua isenção), nos termos do 

artigo 42, parágrafo único da Lei n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito 

devolutivo, a par do que dispõe o artigo 43 do diploma legal em apreço. 

Nos termos do artigo 42, parágrafo 2º da Lei n.º 9.099/95, intime-se o 

recorrido para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar as suas 

contrarrazões recursais. Expirado o prazo, com ou sem as razões, 

encaminhem-se eles à egrégia Turma Recursal Única, independentemente 

de nova deliberação. Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001340-23.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

ARLETE APARECIDA SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

LAYS PEREIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001340-23.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ARLETE 

APARECIDA SOARES Sendo tempestivo o recurso inominado apresentado 

e já encontrando-se nos autos o comprovante de recolhimento das custas 

(ou certificada a sua isenção), nos termos do artigo 42, parágrafo único 

da Lei n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito devolutivo, a par do que 

dispõe o artigo 43 do diploma legal em apreço. Nos termos do artigo 42, 

parágrafo 2º da Lei n.º 9.099/95, intime-se o recorrido para, no prazo de 

10 (dez) dias, apresentar as suas contrarrazões recursais. Expirado o 

prazo, com ou sem as razões, encaminhem-se eles à egrégia Turma 

Recursal Única, independentemente de nova deliberação. Cumpra-se. 

Água Boa, 27 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001742-07.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

ELIANE MARTINS DA SILVA NOVAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

LAYS PEREIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001742-07.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ELIANE 

MARTINS DA SILVA NOVAIS Sendo tempestivo o recurso inominado 

apresentado e já encontrando-se nos autos o comprovante de 

recolhimento das custas (ou certificada a sua isenção), nos termos do 

artigo 42, parágrafo único da Lei n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito 

devolutivo, a par do que dispõe o artigo 43 do diploma legal em apreço. 

Nos termos do artigo 42, parágrafo 2º da Lei n.º 9.099/95, intime-se o 

recorrido para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar as suas 

contrarrazões recursais. Expirado o prazo, com ou sem as razões, 

encaminhem-se eles à egrégia Turma Recursal Única, independentemente 

de nova deliberação. Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001746-44.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

UEZIO PULCENA ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001746-44.2017.8.11.0021 REQUERENTE: UEZIO 

PULCENA ROSA Sendo tempestivo o recurso inominado apresentado e já 

encontrando-se nos autos o comprovante de recolhimento das custas (ou 

certificada a sua isenção), nos termos do artigo 42, parágrafo único da Lei 

n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o 

artigo 43 do diploma legal em apreço. Nos termos do artigo 42, parágrafo 

2º da Lei n.º 9.099/95, intime-se o recorrido para, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresentar as suas contrarrazões recursais. Expirado o prazo, com 

ou sem as razões, encaminhem-se eles à egrégia Turma Recursal Única, 

independentemente de nova deliberação. Cumpra-se. Água Boa, 27 de 

agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001761-13.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LEUDIMAR RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

LAYS PEREIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001761-13.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

LEUDIMAR RODRIGUES DE SOUZA Sendo tempestivo o recurso inominado 

apresentado e já encontrando-se nos autos o comprovante de 

recolhimento das custas (ou certificada a sua isenção), nos termos do 

artigo 42, parágrafo único da Lei n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito 

devolutivo, a par do que dispõe o artigo 43 do diploma legal em apreço. 

Nos termos do artigo 42, parágrafo 2º da Lei n.º 9.099/95, intime-se o 

recorrido para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar as suas 

contrarrazões recursais. Expirado o prazo, com ou sem as razões, 

encaminhem-se eles à egrégia Turma Recursal Única, independentemente 

de nova deliberação. Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001763-80.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

JAILA FERREIRA DE MEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001763-80.2017.8.11.0021 REQUERENTE: JAILA 

FERREIRA DE MEL Sendo tempestivo o recurso inominado apresentado e 
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já encontrando-se nos autos o comprovante de recolhimento das custas 

(ou certificada a sua isenção), nos termos do artigo 42, parágrafo único 

da Lei n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito devolutivo, a par do que 

dispõe o artigo 43 do diploma legal em apreço. Nos termos do artigo 42, 

parágrafo 2º da Lei n.º 9.099/95, intime-se o recorrido para, no prazo de 

10 (dez) dias, apresentar as suas contrarrazões recursais. Expirado o 

prazo, com ou sem as razões, encaminhem-se eles à egrégia Turma 

Recursal Única, independentemente de nova deliberação. Cumpra-se. 

Água Boa, 27 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001766-35.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

UERNANDE PULCENA ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001766-35.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

UERNANDE PULCENA ROSA Sendo tempestivo o recurso inominado 

apresentado e já encontrando-se nos autos o comprovante de 

recolhimento das custas (ou certificada a sua isenção), nos termos do 

artigo 42, parágrafo único da Lei n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito 

devolutivo, a par do que dispõe o artigo 43 do diploma legal em apreço. 

Nos termos do artigo 42, parágrafo 2º da Lei n.º 9.099/95, intime-se o 

recorrido para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar as suas 

contrarrazões recursais. Expirado o prazo, com ou sem as razões, 

encaminhem-se eles à egrégia Turma Recursal Única, independentemente 

de nova deliberação. Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-76.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERVANEY SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA (ADVOGADO(A))

AMADO JOSE FERREIRA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000112-76.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

WANDERVANEY SOARES DA SILVA Sendo tempestivo o recurso 

inominado apresentado e já encontrando-se nos autos o comprovante de 

recolhimento das custas (ou certificada a sua isenção), nos termos do 

artigo 42, parágrafo único da Lei n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito 

devolutivo, a par do que dispõe o artigo 43 do diploma legal em apreço. 

Nos termos do artigo 42, parágrafo 2º da Lei n.º 9.099/95, intime-se o 

recorrido para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar as suas 

contrarrazões recursais. Expirado o prazo, com ou sem as razões, 

encaminhem-se eles à egrégia Turma Recursal Única, independentemente 

de nova deliberação. Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001647-74.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

DANIELLY SELKE DA LUZ (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO TORQUATO GUIMARAES (REQUERENTE)

JOSE RENATO DE MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT (REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001647-74.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

SEBASTIAO TORQUATO GUIMARAES Sendo tempestivo o recurso 

inominado apresentado e já encontrando-se nos autos o comprovante de 

recolhimento das custas (ou certificada a sua isenção), nos termos do 

artigo 42, parágrafo único da Lei n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito 

devolutivo, a par do que dispõe o artigo 43 do diploma legal em apreço. 

Nos termos do artigo 42, parágrafo 2º da Lei n.º 9.099/95, intime-se o 

recorrido para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar as suas 

contrarrazões recursais. Expirado o prazo, com ou sem as razões, 

encaminhem-se eles à egrégia Turma Recursal Única, independentemente 

de nova deliberação. Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000401-09.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES (ADVOGADO(A))

ALDO SOARES FERREIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELO SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

ALFREDO ZUCCA NETO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000401-09.2018.8.11.0021 REQUERENTE: ALDO 

SOARES FERREIRA JUNIOR Sendo tempestivo o recurso inominado 

apresentado e já encontrando-se nos autos o comprovante de 

recolhimento das custas (ou certificada a sua isenção), nos termos do 

artigo 42, parágrafo único da Lei n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito 

devolutivo, a par do que dispõe o artigo 43 do diploma legal em apreço. 

Nos termos do artigo 42, parágrafo 2º da Lei n.º 9.099/95, intime-se o 

recorrido para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar as suas 

contrarrazões recursais. Expirado o prazo, com ou sem as razões, 

encaminhem-se eles à egrégia Turma Recursal Única, independentemente 

de nova deliberação. Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001739-52.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

WANDERSON DE SOUZA ONZI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001739-52.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

WANDERSON DE SOUZA ONZI Sendo tempestivo o recurso inominado 

apresentado e já encontrando-se nos autos o comprovante de 

recolhimento das custas (ou certificada a sua isenção), nos termos do 

artigo 42, parágrafo único da Lei n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito 

devolutivo, a par do que dispõe o artigo 43 do diploma legal em apreço. 

Nos termos do artigo 42, parágrafo 2º da Lei n.º 9.099/95, intime-se o 

recorrido para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar as suas 

contrarrazões recursais. Expirado o prazo, com ou sem as razões, 

encaminhem-se eles à egrégia Turma Recursal Única, independentemente 

de nova deliberação. Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010194-18.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR (ADVOGADO(A))

RODRIGO ALVES VILELA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA MORGANA SANTOS (REQUERIDO)

JAIME ANDRADINO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010194-18.2016.8.11.0021 REQUERENTE: 

RODRIGO ALVES VILELA Sendo tempestivo o recurso inominado 

apresentado e já encontrando-se nos autos o comprovante de 

recolhimento das custas (ou certificada a sua isenção), nos termos do 
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artigo 42, parágrafo único da Lei n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito 

devolutivo, a par do que dispõe o artigo 43 do diploma legal em apreço. 

Nos termos do artigo 42, parágrafo 2º da Lei n.º 9.099/95, intime-se o 

recorrido para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar as suas 

contrarrazões recursais. Expirado o prazo, com ou sem as razões, 

encaminhem-se eles à egrégia Turma Recursal Única, independentemente 

de nova deliberação. Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001117-70.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA BERALDO LIMA FERREIRA (REQUERENTE)

FRANCISCO ERCICO (REQUERENTE)

JUREMA MILKEWICZ ERCICO (REQUERENTE)

FRANCINETE SILVA (REQUERENTE)

KELLY REGINA LEITE GNUTZMANN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SELSO LOPES DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

IMOBILIARIA AGUA BOA LTDA - ME (REQUERIDO)

LAYS PEREIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

DANIELA DINIZ LOPES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001117-70.2017.8.11.0021 REQUERENTE: EDNA 

BERALDO LIMA FERREIRA, JUREMA MILKEWICZ ERCICO, FRANCISCO 

ERCICO, FRANCINETE SILVA Sendo tempestivo o recurso inominado 

apresentado e já encontrando-se nos autos o comprovante de 

recolhimento das custas (ou certificada a sua isenção), nos termos do 

artigo 42, parágrafo único da Lei n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito 

devolutivo, a par do que dispõe o artigo 43 do diploma legal em apreço. 

Nos termos do artigo 42, parágrafo 2º da Lei n.º 9.099/95, intime-se o 

recorrido para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar as suas 

contrarrazões recursais. Expirado o prazo, com ou sem as razões, 

encaminhem-se eles à egrégia Turma Recursal Única, independentemente 

de nova deliberação. Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001458-96.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SARA FERNANDA CESAR DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ELISA ZINGLER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001458-96.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ELISA 

ZINGLER Sendo tempestivo o recurso inominado apresentado e já 

encontrando-se nos autos o comprovante de recolhimento das custas (ou 

certificada a sua isenção), nos termos do artigo 42, parágrafo único da Lei 

n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o 

artigo 43 do diploma legal em apreço. Nos termos do artigo 42, parágrafo 

2º da Lei n.º 9.099/95, intime-se o recorrido para, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresentar as suas contrarrazões recursais. Expirado o prazo, com 

ou sem as razões, encaminhem-se eles à egrégia Turma Recursal Única, 

independentemente de nova deliberação. Cumpra-se. Água Boa, 27 de 

agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000156-95.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI GALDINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN (REQUERIDO)

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000156-95.2018.8.11.0021 REQUERENTE: VALDECI 

GALDINO DE SOUZA Sendo tempestivo o recurso inominado apresentado 

e já encontrando-se nos autos o comprovante de recolhimento das custas 

(ou certificada a sua isenção), nos termos do artigo 42, parágrafo único 

da Lei n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito devolutivo, a par do que 

dispõe o artigo 43 do diploma legal em apreço. Nos termos do artigo 42, 

parágrafo 2º da Lei n.º 9.099/95, intime-se o recorrido para, no prazo de 

10 (dez) dias, apresentar as suas contrarrazões recursais. Expirado o 

prazo, com ou sem as razões, encaminhem-se eles à egrégia Turma 

Recursal Única, independentemente de nova deliberação. Cumpra-se. 

Água Boa, 27 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010224-92.2012.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE LIRA GALLE (REQUERENTE)

ANA LIDIA ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010224-92.2012.8.11.0021 REQUERENTE: LUCIANE 

LIRA GALLE Sendo tempestivo o recurso inominado apresentado e já 

encontrando-se nos autos o comprovante de recolhimento das custas (ou 

certificada a sua isenção), nos termos do artigo 42, parágrafo único da Lei 

n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o 

artigo 43 do diploma legal em apreço. Nos termos do artigo 42, parágrafo 

2º da Lei n.º 9.099/95, intime-se o recorrido para, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresentar as suas contrarrazões recursais. Expirado o prazo, com 

ou sem as razões, encaminhem-se eles à egrégia Turma Recursal Única, 

independentemente de nova deliberação. Cumpra-se. Água Boa, 27 de 

agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001959-50.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA CONCEICAO DA SILVEIRA (REQUERENTE)

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

LAYS PEREIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001959-50.2017.8.11.0021 REQUERENTE: MARIA 

LUCIA CONCEICAO DA SILVEIRA Sendo tempestivo o recurso inominado 

apresentado e já encontrando-se nos autos o comprovante de 

recolhimento das custas, nos termos do artigo 42, parágrafo único da lei 

n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o 

artigo 43 do diploma legal em apreço. Já estando presente nos autos 

virtuais a manifestação da parte recorrida, encaminhem-se eles à egrégia 

Turma Recursal Única. Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001342-90.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SANTANA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

LAYS PEREIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001342-90.2017.8.11.0021 REQUERENTE: MARIA 

SANTANA PEREIRA DA SILVA Sendo tempestivo o recurso inominado 

apresentado e já encontrando-se nos autos o comprovante de 

recolhimento das custas, nos termos do artigo 42, parágrafo único da lei 

n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o 

artigo 43 do diploma legal em apreço. Já estando presente nos autos 

virtuais a manifestação da parte recorrida, encaminhem-se eles à egrégia 

Turma Recursal Única. Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 2018 
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Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001344-60.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

DARCIO WELVES PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

LAYS PEREIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001344-60.2017.8.11.0021 REQUERENTE: DARCIO 

WELVES PEREIRA DOS SANTOS Sendo tempestivo o recurso inominado 

apresentado e já encontrando-se nos autos o comprovante de 

recolhimento das custas, nos termos do artigo 42, parágrafo único da lei 

n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o 

artigo 43 do diploma legal em apreço. Já estando presente nos autos 

virtuais a manifestação da parte recorrida, encaminhem-se eles à egrégia 

Turma Recursal Única. Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001984-63.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR CORREIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

LAYS PEREIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001984-63.2017.8.11.0021 REQUERENTE: EDIMAR 

CORREIA DOS SANTOS Sendo tempestivo o recurso inominado 

apresentado e já encontrando-se nos autos o comprovante de 

recolhimento das custas, nos termos do artigo 42, parágrafo único da lei 

n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o 

artigo 43 do diploma legal em apreço. Já estando presente nos autos 

virtuais a manifestação da parte recorrida, encaminhem-se eles à egrégia 

Turma Recursal Única. Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001985-48.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

VALCILEY XAVIER DO PRADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

LAYS PEREIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001985-48.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

VALCILEY XAVIER DO PRADO Sendo tempestivo o recurso inominado 

apresentado e já encontrando-se nos autos o comprovante de 

recolhimento das custas, nos termos do artigo 42, parágrafo único da lei 

n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o 

artigo 43 do diploma legal em apreço. Já estando presente nos autos 

virtuais a manifestação da parte recorrida, encaminhem-se eles à egrégia 

Turma Recursal Única. Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001986-33.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI LUIZA DE CAMPOS (REQUERENTE)

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001986-33.2017.8.11.0021 REQUERENTE: IVANI 

LUIZA DE CAMPOS Sendo tempestivo o recurso inominado apresentado e 

já encontrando-se nos autos o comprovante de recolhimento das custas, 

nos termos do artigo 42, parágrafo único da lei n.º 9.099/95, recebo-o 

somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o artigo 43 do diploma 

legal em apreço. Já estando presente nos autos virtuais a manifestação 

da parte recorrida, encaminhem-se eles à egrégia Turma Recursal Única. 

Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001987-18.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMA FERREIRA DE BRITO (REQUERENTE)

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

LAYS PEREIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001987-18.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ZILMA 

FERREIRA DE BRITO Sendo tempestivo o recurso inominado apresentado e 

já encontrando-se nos autos o comprovante de recolhimento das custas, 

nos termos do artigo 42, parágrafo único da lei n.º 9.099/95, recebo-o 

somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o artigo 43 do diploma 

legal em apreço. Já estando presente nos autos virtuais a manifestação 

da parte recorrida, encaminhem-se eles à egrégia Turma Recursal Única. 

Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001988-03.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON MARTINS FABIANO (REQUERENTE)

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001988-03.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ELSON 

MARTINS FABIANO Sendo tempestivo o recurso inominado apresentado e 

já encontrando-se nos autos o comprovante de recolhimento das custas, 

nos termos do artigo 42, parágrafo único da lei n.º 9.099/95, recebo-o 

somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o artigo 43 do diploma 

legal em apreço. Já estando presente nos autos virtuais a manifestação 

da parte recorrida, encaminhem-se eles à egrégia Turma Recursal Única. 

Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001990-70.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

WENDERSON AGUIAR ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

LAYS PEREIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001990-70.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

WENDERSON AGUIAR ALVES Sendo tempestivo o recurso inominado 

apresentado e já encontrando-se nos autos o comprovante de 

recolhimento das custas, nos termos do artigo 42, parágrafo único da lei 

n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o 

artigo 43 do diploma legal em apreço. Já estando presente nos autos 

virtuais a manifestação da parte recorrida, encaminhem-se eles à egrégia 

Turma Recursal Única. Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001999-32.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR OLIVEIRA SANTOS MANSO (REQUERENTE)

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001999-32.2017.8.11.0021 REQUERENTE: EDIMAR 

OLIVEIRA SANTOS MANSO Sendo tempestivo o recurso inominado 

apresentado e já encontrando-se nos autos o comprovante de 

recolhimento das custas, nos termos do artigo 42, parágrafo único da lei 

n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o 

artigo 43 do diploma legal em apreço. Já estando presente nos autos 

virtuais a manifestação da parte recorrida, encaminhem-se eles à egrégia 

Turma Recursal Única. Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001335-98.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA RIBEIRO CARDOSO (REQUERENTE)

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001335-98.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

JANAINA RIBEIRO CARDOSO Sendo tempestivo o recurso inominado 

apresentado e já encontrando-se nos autos o comprovante de 

recolhimento das custas, nos termos do artigo 42, parágrafo único da lei 

n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o 

artigo 43 do diploma legal em apreço. Já estando presente nos autos 

virtuais a manifestação da parte recorrida, encaminhem-se eles à egrégia 

Turma Recursal Única. Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001582-79.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

ILTON PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001582-79.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ILTON 

PEREIRA DA SILVA Sendo tempestivo o recurso inominado apresentado e 

já encontrando-se nos autos o comprovante de recolhimento das custas, 

nos termos do artigo 42, parágrafo único da lei n.º 9.099/95, recebo-o 

somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o artigo 43 do diploma 

legal em apreço. Já estando presente nos autos virtuais a manifestação 

da parte recorrida, encaminhem-se eles à egrégia Turma Recursal Única. 

Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001583-64.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MAGDA PRADO DE SOUZA (REQUERENTE)

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001583-64.2017.8.11.0021 REQUERENTE: MAGDA 

PRADO DE SOUZA Sendo tempestivo o recurso inominado apresentado e 

já encontrando-se nos autos o comprovante de recolhimento das custas, 

nos termos do artigo 42, parágrafo único da lei n.º 9.099/95, recebo-o 

somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o artigo 43 do diploma 

legal em apreço. Já estando presente nos autos virtuais a manifestação 

da parte recorrida, encaminhem-se eles à egrégia Turma Recursal Única. 

Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001711-84.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENI FERNANDES DE MOURA (REQUERENTE)

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001711-84.2017.8.11.0021 REQUERENTE: VALDENI 

FERNANDES DE MOURA Sendo tempestivo o recurso inominado 

apresentado e já encontrando-se nos autos o comprovante de 

recolhimento das custas, nos termos do artigo 42, parágrafo único da lei 

n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o 

artigo 43 do diploma legal em apreço. Já estando presente nos autos 

virtuais a manifestação da parte recorrida, encaminhem-se eles à egrégia 

Turma Recursal Única. Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001712-69.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE DE PAULA ROSSI (REQUERENTE)

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001712-69.2017.8.11.0021 REQUERENTE: VICENTE 

DE PAULA ROSSI Sendo tempestivo o recurso inominado apresentado e já 

encontrando-se nos autos o comprovante de recolhimento das custas, 

nos termos do artigo 42, parágrafo único da lei n.º 9.099/95, recebo-o 

somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o artigo 43 do diploma 

legal em apreço. Já estando presente nos autos virtuais a manifestação 

da parte recorrida, encaminhem-se eles à egrégia Turma Recursal Única. 

Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001713-54.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

GLEICIANE DA SILVA CUNHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001713-54.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

GLEICIANE DA SILVA CUNHA Sendo tempestivo o recurso inominado 

apresentado e já encontrando-se nos autos o comprovante de 

recolhimento das custas, nos termos do artigo 42, parágrafo único da lei 

n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o 

artigo 43 do diploma legal em apreço. Já estando presente nos autos 

virtuais a manifestação da parte recorrida, encaminhem-se eles à egrégia 

Turma Recursal Única. Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001714-39.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

LUCILENE DA CONCEICAO ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

LAYS PEREIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001714-39.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

LUCILENE DA CONCEICAO ALVES Sendo tempestivo o recurso inominado 

apresentado e já encontrando-se nos autos o comprovante de 

recolhimento das custas, nos termos do artigo 42, parágrafo único da lei 

n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o 

artigo 43 do diploma legal em apreço. Já estando presente nos autos 

virtuais a manifestação da parte recorrida, encaminhem-se eles à egrégia 

Turma Recursal Única. Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001587-04.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO PRADO DE SOUZA (REQUERENTE)

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

LAYS PEREIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001587-04.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

ROBERTO PRADO DE SOUZA Sendo tempestivo o recurso inominado 

apresentado e já encontrando-se nos autos o comprovante de 

recolhimento das custas, nos termos do artigo 42, parágrafo único da lei 

n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o 

artigo 43 do diploma legal em apreço. Já estando presente nos autos 

virtuais a manifestação da parte recorrida, encaminhem-se eles à egrégia 

Turma Recursal Única. Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001728-23.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIDE DIAS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001728-23.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ELOIDE 

DIAS DA CONCEICAO Sendo tempestivo o recurso inominado apresentado 

e já encontrando-se nos autos o comprovante de recolhimento das 

custas, nos termos do artigo 42, parágrafo único da lei n.º 9.099/95, 

recebo-o somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o artigo 43 do 

diploma legal em apreço. Já estando presente nos autos virtuais a 

manifestação da parte recorrida, encaminhem-se eles à egrégia Turma 

Recursal Única. Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001736-97.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE RIBEIRO DE SIQUEIRA FERNANDES GOMES (REQUERENTE)

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001736-97.2017.8.11.0021 REQUERENTE: MARIA 

JOSE RIBEIRO DE SIQUEIRA FERNANDES GOMES Sendo tempestivo o 

recurso inominado apresentado e já encontrando-se nos autos o 

comprovante de recolhimento das custas, nos termos do artigo 42, 

parágrafo único da lei n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito devolutivo, 

a par do que dispõe o artigo 43 do diploma legal em apreço. Já estando 

presente nos autos virtuais a manifestação da parte recorrida, 

encaminhem-se eles à egrégia Turma Recursal Única. Cumpra-se. Água 

Boa, 27 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001737-82.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

ELICE FERNANDES GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001737-82.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ELICE 

FERNANDES GOMES Sendo tempestivo o recurso inominado apresentado 

e já encontrando-se nos autos o comprovante de recolhimento das 

custas, nos termos do artigo 42, parágrafo único da lei n.º 9.099/95, 

recebo-o somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o artigo 43 do 

diploma legal em apreço. Já estando presente nos autos virtuais a 

manifestação da parte recorrida, encaminhem-se eles à egrégia Turma 

Recursal Única. Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001738-67.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

TATIANE FERNANDES MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001738-67.2017.8.11.0021 REQUERENTE: TATIANE 

FERNANDES MOURA Sendo tempestivo o recurso inominado apresentado 

e já encontrando-se nos autos o comprovante de recolhimento das 

custas, nos termos do artigo 42, parágrafo único da lei n.º 9.099/95, 

recebo-o somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o artigo 43 do 

diploma legal em apreço. Já estando presente nos autos virtuais a 

manifestação da parte recorrida, encaminhem-se eles à egrégia Turma 

Recursal Única. Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001916-16.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

EDILEUZA OLIVEIRA DE ARAGAO TATTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001916-16.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

EDILEUZA OLIVEIRA DE ARAGAO TATTO Sendo tempestivo o recurso 

inominado apresentado e já encontrando-se nos autos o comprovante de 

recolhimento das custas, nos termos do artigo 42, parágrafo único da lei 

n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o 

artigo 43 do diploma legal em apreço. Já estando presente nos autos 

virtuais a manifestação da parte recorrida, encaminhem-se eles à egrégia 

Turma Recursal Única. Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001957-80.2017.8.11.0021
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Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ALVES RODRIGUES (REQUERENTE)

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

LAYS PEREIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001957-80.2017.8.11.0021 REQUERENTE: SERGIO 

ALVES RODRIGUES Sendo tempestivo o recurso inominado apresentado e 

já encontrando-se nos autos o comprovante de recolhimento das custas, 

nos termos do artigo 42, parágrafo único da lei n.º 9.099/95, recebo-o 

somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o artigo 43 do diploma 

legal em apreço. Já estando presente nos autos virtuais a manifestação 

da parte recorrida, encaminhem-se eles à egrégia Turma Recursal Única. 

Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001958-65.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

WELLITON OLIVEIRA DA LUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

LAYS PEREIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001958-65.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

WELLITON OLIVEIRA DA LUZ Sendo tempestivo o recurso inominado 

apresentado e já encontrando-se nos autos o comprovante de 

recolhimento das custas, nos termos do artigo 42, parágrafo único da lei 

n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o 

artigo 43 do diploma legal em apreço. Já estando presente nos autos 

virtuais a manifestação da parte recorrida, encaminhem-se eles à egrégia 

Turma Recursal Única. Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000306-76.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

DEUSENI SILVERIO DA SILVA DOS SANTOS CARDOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000306-76.2018.8.11.0021 REQUERENTE: DEUSENI 

SILVERIO DA SILVA DOS SANTOS CARDOSO Sendo tempestivo o 

recurso inominado apresentado e já encontrando-se nos autos o 

comprovante de recolhimento das custas, nos termos do artigo 42, 

parágrafo único da lei n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito devolutivo, 

a par do que dispõe o artigo 43 do diploma legal em apreço. Já estando 

presente nos autos virtuais a manifestação da parte recorrida, 

encaminhem-se eles à egrégia Turma Recursal Única. Cumpra-se. Água 

Boa, 27 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000307-61.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

INALVA OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000307-61.2018.8.11.0021 REQUERENTE: INALVA 

OLIVEIRA SANTOS Sendo tempestivo o recurso inominado apresentado e 

já encontrando-se nos autos o comprovante de recolhimento das custas, 

nos termos do artigo 42, parágrafo único da lei n.º 9.099/95, recebo-o 

somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o artigo 43 do diploma 

legal em apreço. Já estando presente nos autos virtuais a manifestação 

da parte recorrida, encaminhem-se eles à egrégia Turma Recursal Única. 

Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001762-95.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS TEIXEIRA SILVA (REQUERENTE)

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001762-95.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

DOUGLAS TEIXEIRA SILVA Sendo tempestivo o recurso inominado 

apresentado e já encontrando-se nos autos o comprovante de 

recolhimento das custas, nos termos do artigo 42, parágrafo único da lei 

n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o 

artigo 43 do diploma legal em apreço. Já estando presente nos autos 

virtuais a manifestação da parte recorrida, encaminhem-se eles à egrégia 

Turma Recursal Única. Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001343-75.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

CRISTIANE FERREIRA DA LUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001343-75.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

CRISTIANE FERREIRA DA LUZ Sendo tempestivo o recurso inominado 

apresentado e já encontrando-se nos autos o comprovante de 

recolhimento das custas, nos termos do artigo 42, parágrafo único da lei 

n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o 

artigo 43 do diploma legal em apreço. Já estando presente nos autos 

virtuais a manifestação da parte recorrida, encaminhem-se eles à egrégia 

Turma Recursal Única. Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001911-91.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

MARTA MARTINS RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001911-91.2017.8.11.0021 REQUERENTE: MARTA 

MARTINS RIBEIRO DA SILVA Sendo tempestivo o recurso inominado 

apresentado e já encontrando-se nos autos o comprovante de 

recolhimento das custas, nos termos do artigo 42, parágrafo único da lei 

n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o 

artigo 43 do diploma legal em apreço. Já estando presente nos autos 

virtuais a manifestação da parte recorrida, encaminhem-se eles à egrégia 

Turma Recursal Única. Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000814-22.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA (ADVOGADO(A))

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOVALE COMERCIO DE PECAS PARA MOTOS EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000814-22.2018.8.11.0021 REQUERENTE: M 2 

COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA O artigo 840 caput da lei 

n.º 10.406, de 10 de Janeiro de 2.002 (Código Civil Brasileiro) é claro ao 

aduzir que “é lícito aos interessados prevenirem ou terminarem um litígio 

mediante concessões mútuas”. Referido instituto, nomeado de transação 

pelo Capítulo XIX do referido diploma normativo, conforme expressa 

disposição legal, serve tanto para prevenir quanto para terminar um litígio. 

No caso dos autos, verifica-se que anteriormente havia um litígio, que 

culminou com a propositura da presente ação. No entanto, conforme se 

verifica pelo termo dos autos (consoante expressa dicção do artigo 842 

caput do regramento de regência), as partes, visando terminar o litígio, 

avençaram uma composição que, tendo como pano de fundo direitos cuja 

negociação é cabível, efetivaram uma transação. A transação, da maneira 

como foi celebrada, dá margem à sua judicial homologação, nos termos do 

que preconiza o artigo 487, inciso III do diploma adjetivo civil pátrio, sendo 

o ato em questão uma obrigação do magistrado quando a questão lhe é – 

da maneira como foi – submetida. Diante do exposto, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as 

partes (id nº 14394647). Com supedâneo legal no artigo 487, inciso III, 

alínea “b” do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Fica constituído, para todos os 

fins, o título executivo judicial. Dispensado, em primeiro grau de jurisdição, 

o pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 

caput da lei n.º 9.099/95. Ficam as partes advertidas que em caso de 

recurso deverão depositar o valor do preparo, conforme Súmula 07 da 

Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Cientificadas, ainda, que em sendo confirmada esta decisão pela douta 

Turma Recursal, o sucumbente ficará sujeito às consequências previstas 

no artigo ora citado. Considerando que a presente comarca é servida por 

bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, 

nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000718-07.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE VENDRAMETO AMORIM (REQUERENTE)

FELLIPE DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000718-07.2018.8.11.0021 REQUERENTE: ELAINE 

VENDRAMETO AMORIM O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 10 de 

Janeiro de 2.002 (Código Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é lícito aos 

interessados prevenirem ou terminarem um litígio mediante concessões 

mútuas”. Referido instituto, nomeado de transação pelo Capítulo XIX do 

referido diploma normativo, conforme expressa disposição legal, serve 

tanto para prevenir quanto para terminar um litígio. No caso dos autos, 

verifica-se que anteriormente havia um litígio, que culminou com a 

propositura da presente ação. No entanto, conforme se verifica pelo termo 

dos autos (consoante expressa dicção do artigo 842 caput do regramento 

de regência), as partes, visando terminar o litígio, avençaram uma 

composição que, tendo como pano de fundo direitos cuja negociação é 

cabível, efetivaram uma transação. A transação, da maneira como foi 

celebrada, dá margem à sua judicial homologação, nos termos do que 

preconiza o artigo 487, inciso III do diploma adjetivo civil pátrio, sendo o ato 

em questão uma obrigação do magistrado quando a questão lhe é – da 

maneira como foi – submetida. Diante do exposto, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as 

partes (id nº 14166568). Com supedâneo legal no artigo 487, inciso III, 

alínea “b” do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Fica constituído, para todos os 

fins, o título executivo judicial. Dispensado, em primeiro grau de jurisdição, 

o pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 

caput da lei n.º 9.099/95. Ficam as partes advertidas que em caso de 

recurso deverão depositar o valor do preparo, conforme Súmula 07 da 

Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Cientificadas, ainda, que em sendo confirmada esta decisão pela douta 

Turma Recursal, o sucumbente ficará sujeito às consequências previstas 

no artigo ora citado. Considerando que a presente comarca é servida por 

bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, 

nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000662-71.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES (ADVOGADO(A))

JOANA DARQUE DA SILVA ALVES - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA WEIRICH (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000662-71.2018.8.11.0021 REQUERENTE: JOANA 

DARQUE DA SILVA ALVES - ME O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 

10 de Janeiro de 2.002 (Código Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é 

lícito aos interessados prevenirem ou terminarem um litígio mediante 

concessões mútuas”. Referido instituto, nomeado de transação pelo 

Capítulo XIX do referido diploma normativo, conforme expressa disposição 

legal, serve tanto para prevenir quanto para terminar um litígio. No caso 

dos autos, verifica-se que anteriormente havia um litígio, que culminou com 

a propositura da presente ação. No entanto, conforme se verifica pelo 

termo dos autos (consoante expressa dicção do artigo 842 caput do 

regramento de regência), as partes, visando terminar o litígio, avençaram 

uma composição que, tendo como pano de fundo direitos cuja negociação 

é cabível, efetivaram uma transação. A transação, da maneira como foi 

celebrada, dá margem à sua judicial homologação, nos termos do que 

preconiza o artigo 487, inciso III do diploma adjetivo civil pátrio, sendo o ato 

em questão uma obrigação do magistrado quando a questão lhe é – da 

maneira como foi – submetida. Diante do exposto, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as 

partes (id nº 14296756). Com supedâneo legal no artigo 487, inciso III, 

alínea “b” do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Fica constituído, para todos os 

fins, o título executivo judicial. Dispensado, em primeiro grau de jurisdição, 

o pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 

caput da lei n.º 9.099/95. Ficam as partes advertidas que em caso de 

recurso deverão depositar o valor do preparo, conforme Súmula 07 da 

Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Cientificadas, ainda, que em sendo confirmada esta decisão pela douta 

Turma Recursal, o sucumbente ficará sujeito às consequências previstas 

no artigo ora citado. Considerando que a presente comarca é servida por 

bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, 

nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000312-83.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

BRUNO SIMITAN SEGATTO (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

SELSO LOPES DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

EDEZIO DE RE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000312-83.2018.8.11.0021 REQUERENTE: PAULO 

ROBERTO ALVES DOS SANTOS O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 

10 de Janeiro de 2.002 (Código Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é 

lícito aos interessados prevenirem ou terminarem um litígio mediante 

concessões mútuas”. Referido instituto, nomeado de transação pelo 

Capítulo XIX do referido diploma normativo, conforme expressa disposição 

legal, serve tanto para prevenir quanto para terminar um litígio. No caso 

dos autos, verifica-se que anteriormente havia um litígio, que culminou com 

a propositura da presente ação. No entanto, conforme se verifica pelo 

termo dos autos (consoante expressa dicção do artigo 842 caput do 

regramento de regência), as partes, visando terminar o litígio, avençaram 

uma composição que, tendo como pano de fundo direitos cuja negociação 

é cabível, efetivaram uma transação. A transação, da maneira como foi 

celebrada, dá margem à sua judicial homologação, nos termos do que 

preconiza o artigo 487, inciso III do diploma adjetivo civil pátrio, sendo o ato 

em questão uma obrigação do magistrado quando a questão lhe é – da 

maneira como foi – submetida. Diante do exposto, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as 

partes (id nº 14215761). Com supedâneo legal no artigo 487, inciso III, 

alínea “b” do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Fica constituído, para todos os 

fins, o título executivo judicial. Dispensado, em primeiro grau de jurisdição, 

o pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 

caput da lei n.º 9.099/95. Ficam as partes advertidas que em caso de 

recurso deverão depositar o valor do preparo, conforme Súmula 07 da 

Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Cientificadas, ainda, que em sendo confirmada esta decisão pela douta 

Turma Recursal, o sucumbente ficará sujeito às consequências previstas 

no artigo ora citado. Considerando que a presente comarca é servida por 

bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, 

nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000857-56.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ILDO FRANCISCO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

DIRCEU PRILL HAMMACHER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL BURCHARDT PICCOLI (ADVOGADO(A))

VOGELSANGER PAVIMENTACAO EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000857-56.2018.8.11.0021 REQUERENTE: DIRCEU 

PRILL HAMMACHER O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro 

de 2.002 (Código Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é lícito aos 

interessados prevenirem ou terminarem um litígio mediante concessões 

mútuas”. Referido instituto, nomeado de transação pelo Capítulo XIX do 

referido diploma normativo, conforme expressa disposição legal, serve 

tanto para prevenir quanto para terminar um litígio. No caso dos autos, 

verifica-se que anteriormente havia um litígio, que culminou com a 

propositura da presente ação. No entanto, conforme se verifica pelo termo 

dos autos (consoante expressa dicção do artigo 842 caput do regramento 

de regência), as partes, visando terminar o litígio, avençaram uma 

composição que, tendo como pano de fundo direitos cuja negociação é 

cabível, efetivaram uma transação. A transação, da maneira como foi 

celebrada, dá margem à sua judicial homologação, nos termos do que 

preconiza o artigo 487, inciso III do diploma adjetivo civil pátrio, sendo o ato 

em questão uma obrigação do magistrado quando a questão lhe é – da 

maneira como foi – submetida. Diante do exposto, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as 

partes (id nº 14652947). Com supedâneo legal no artigo 487, inciso III, 

alínea “b” do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Fica constituído, para todos os 

fins, o título executivo judicial. Dispensado, em primeiro grau de jurisdição, 

o pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 

caput da lei n.º 9.099/95. Ficam as partes advertidas que em caso de 

recurso deverão depositar o valor do preparo, conforme Súmula 07 da 

Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Cientificadas, ainda, que em sendo confirmada esta decisão pela douta 

Turma Recursal, o sucumbente ficará sujeito às consequências previstas 

no artigo ora citado. Considerando que a presente comarca é servida por 

bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, 

nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000997-27.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PAIXAO IORA (EXEQUENTE)

ARTHUR RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA KELLY PETTER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000997-27.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: CLAUDIA 

PAIXAO IORA O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro de 

2.002 (Código Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é lícito aos 

interessados prevenirem ou terminarem um litígio mediante concessões 

mútuas”. Referido instituto, nomeado de transação pelo Capítulo XIX do 

referido diploma normativo, conforme expressa disposição legal, serve 

tanto para prevenir quanto para terminar um litígio. No caso dos autos, 

verifica-se que anteriormente havia um litígio, que culminou com a 

propositura da presente ação. No entanto, conforme se verifica pelo termo 

dos autos (consoante expressa dicção do artigo 842 caput do regramento 

de regência), as partes, visando terminar o litígio, avençaram uma 

composição que, tendo como pano de fundo direitos cuja negociação é 

cabível, efetivaram uma transação. A transação, da maneira como foi 

celebrada, dá margem à sua judicial homologação, nos termos do que 

preconiza o artigo 487, inciso III do diploma adjetivo civil pátrio, sendo o ato 

em questão uma obrigação do magistrado quando a questão lhe é – da 

maneira como foi – submetida. Diante do exposto, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as 

partes (id nº 14715072). Com supedâneo legal no artigo 487, inciso III, 

alínea “b” do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Fica constituído, para todos os 

fins, o título executivo judicial. Dispensado, em primeiro grau de jurisdição, 

o pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 

caput da lei n.º 9.099/95. Ficam as partes advertidas que em caso de 

recurso deverão depositar o valor do preparo, conforme Súmula 07 da 

Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Cientificadas, ainda, que em sendo confirmada esta decisão pela douta 

Turma Recursal, o sucumbente ficará sujeito às consequências previstas 

no artigo ora citado. Considerando que a presente comarca é servida por 

bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, 

nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000518-97.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO BOJARSKI (REQUERENTE)

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR BUSS (REQUERIDO)

TRANSPORTES DJEURIMAR EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000518-97.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

RODRIGO BOJARSKI Tratam-se os presentes autos de feito de natureza 

executiva onde, em comum acordo, as partes avençaram sobre o 

pagamento do débito, requerendo a suspensão do feito até a quitação da 

obrigação. O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro de 2.002 

(Código Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é lícito aos interessados 

prevenirem ou terminarem um litígio mediante concessões mútuas”. 

Referido instituto, nomeado de transação pelo Capítulo XIX do referido 

diploma normativo, conforme expressa disposição legal, serve tanto para 

prevenir quanto para terminar um litígio. No caso dos autos, verifica-se 

que anteriormente o exequente postulara pelo recebimento de um valor e, 

então, as partes acordaram quanto ao cumprimento da obrigação, 

requerendo a suspensão do feito. Conforme se verifica pelo termo dos 

autos (consoante expressa dicção do artigo 842 caput do regramento 

substantivo de regência), as partes, visando facilitar o adimplemento do 

débito, avençaram uma composição. A transação, da maneira como foi 

celebrada, daria – em tese - margem à sua judicial homologação, nos 

termos do que preconiza o artigo 487, inciso III, alínea “b” do diploma 

adjetivo civil pátrio. Porém, como dantes já reverberado, no caso dos 

autos o objeto nele tratado é um débito já consolidado, de forma que não 

há como extinguir o feito com resolução de mérito, eis que eventual 

homologação do acordo na fase executiva não importa em novação da 

dívida. Assim entendemos pois o Código de Processo Civil é específico ao 

permitir, em seu artigo 922 caput, a suspensão da execução durante o 

prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra 

voluntariamente a obrigação. O parágrafo único do referido dispositivo 

deixa claro que não há novação da dívida, ao dispor que: Parágrafo único. 

Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu 

curso. Conclui-se de tais elucubrações que, se a própria legislação 

permite o retorno do curso ordinário do processo em caso de 

descumprimento do acordo, incabível a sua extinção com a homologação. 

Outra não é a posição do Superior Tribunal de Justiça: REsp 1112143/ R 

RECURSO ESPECIAL 2009/0022016-4 RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. 

DESCUMPRIMENTO ACORDO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. FRAUDE À 

EXECUÇÃO. DEMANDAS PENDENTES CONTRA O ALIENANTE. 

INSOLVÊNCIA. CONHECIMENTO DOS ADQUIRENTES. INOCORRÊNCIA. 1. 

Não cumprido acordo firmado nos autos da execução, esta prossegue, 

sem que se possa falar em novação. Inteligência do art. 792 do Código de 

Processo Civil. Diante do exposto, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes e, com 

supedâneo legal no artigo 922 do Código de Processo Civil, determino a 

suspensão dos autos até o prazo final para pagamento da avença ora 

homologada. Transcorrido o prazo da suspensão do processo e, 

independentemente de intimação das partes, não havendo qualquer 

manifestação, será presumida a quitação do débito, nos termos do artigo 

111 caput da lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro de 2.002 (Código Civil 

Brasileiro), com a consequente extinção do processo pelo pagamento. 

Dispensado, em primeiro grau de jurisdição, o pagamento de custas e 

honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 caput da lei n.º 9.099/95. 

Ficam as partes advertidas que em caso de recurso deverão depositar o 

valor do preparo, conforme Súmula 07 da Turma Recursal Única do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Cientificadas, ainda, que 

em sendo confirmada esta decisão pela douta Turma Recursal, o 

sucumbente ficará sujeito às consequências previstas no artigo ora 

citado. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000352-65.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TERESINHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000352-65.2018.8.11.0021. REQUERENTE: TERESINHA DOS SANTOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e bem instruído 

a permitir o julgamento antecipado, em atenção aos princípios da 

celeridade e economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por TERESINHA DOS SANTOS 

em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

A ação deve ser julgada improcedente, senão vejamos. Analisando 

detidamente os presentes autos, bem como os documentos que o 

instruem, verifico que o direito não milita em favor da reclamante, pois as 

provas carreadas pela reclamada comprovam que a inscrição aos 

cadastros restritivos de crédito ocorreu de maneira regular ante o 

inadimplemento de fatura de energia elétrica da reclamante. Outrossim, 

imperioso destacar que a reclamada comprovou efetuar baixa do nome da 

reclamante após o pagamento dentro dos 5 (cinco) dias, cumprindo assim 

com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. DISPOSITIVO Diante do 

exposto e por tudo mais que consta nos autos, com fulcro no art. 487, 

inciso I do NCPC, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL DA 

PARTE RECLAMANTE e IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS, com a 

extinção do processo com julgamento do mérito. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos 

do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, 

HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000617-67.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREIA MEDEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000617-67.2018.8.11.0021. REQUERENTE: ANTONIO CORREIA MEDEIRO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e bem instruído 

a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e 

economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. A reclamada 

arguiu preliminares em sua defesa, de modo que passo a apreciá-las. 

Sustenta incompetência do juizado cível para julgar a matéria, pois a 

desconstituição dos fatos demandaria perícia ou vistoria técnica. Tal 

preliminar não deve prosperar, haja vista que não há dispositivo na Lei 

9.099/95 que permita inferir que a complexidade da causa – e, por 

conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada 

à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). Assim, tenho que a 

peça de ingresso, bem como dos documentos juntados, possibilita a 

compreensão dos fatos, da causa de pedir e do pedido, permitindo a 

ampla defesa da parte adversa e a aplicação do direito ao caso concreto. 

Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios 

distintos - quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo 
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(matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 

complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95 

(RMS 30170 / SC). Afastadas as preliminares, passo ao exame do mérito. 

Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS 

proposta por ANTONIO CORREIA MEDEIRO em face de ENERGISA 

MATOGROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERSIA S.A, onde o reclamante 

alega, em síntese, que é residente na zona rural e que no mês de 

dezembro de 2017 houve uma queda de energia no imóvel, que 

permaneceu até 10 (dez) dias seguidos, pugnando assim pela 

procedência da ação com a condenação da reclamada a pagar 

indenização por danos morais e materiais que entende ter sofrido. No 

mérito, a reclamada impugnou os pedidos do reclamante, aduzindo pelo 

regular fornecimento de energia elétrica e que não houve qualquer falha 

na prestação de seus serviços nos dias relatados pelo reclamante, 

pugnando assim pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois bem. 

Resta clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte 

Reclamante, como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta 

detentora de domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e 

de elevado poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito 

da outra parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso 

em tela, deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em falha na prestação de serviço de 

energia elétrica – a parte Reclamante não está dispensada de cooperar 

para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do 

ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, 

com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos 

indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao 

dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode transformar a 

técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a 

nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera 

de cognição e conhecimento. No caso em comento, verifico que o 

Reclamante não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu 

direito, uma vez que a versão apresentada é inverossímil e os documentos 

carreados aos autos são frágeis e insuficientes a fim de amparar a 

verossimilhança de suas alegações, uma vez que para usufruir das 

benesses do instituto da inversão do ônus da prova, deve o autor fazer 

prova mínima do aludido, visto que tal direito não é absoluto em nosso 

ordenamento jurídico. Ademais, a reclamada trouxe aos autos relatório 

técnico comprovando que nas datas informadas à inicial não houve 

qualquer falha/suspensão no fornecimento de energia elétrica na unidade 

consumidora do autor, cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso 

II do NCPC. Outrossim, não prospera a alegação de que tenha sofridos 

danos materiais em virtude dos fatos narrados, uma vez que a mera 

alegação desprovidos do mínimo de conjunto probatório não comprovam 

com exatidão os prejuízos materiais sofridos. O ônus de comprovar os 

danos é do reclamante, nos termos do art. 373, I do Novo Código de 

Processo Civil: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao 

fato constitutivo de seu direito;” Nesse sentido, nossa Egrégia Turma 

Recursal Cível firmou entendimento: "INDENIZAÇÃO - PEDIDO DE 

CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - 

INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CURTO 

OCORRIDO SUPOSTAMENTE OCORRIDO APÓS O CORTE - DANIFICAÇÃO 

DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS - ÔNUS DA PROVA - 

INDISPENSABILIDADE DA COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO E DO NEXO DE 

CAUSALIDADE - PROVA INSUFICIENTE - RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE - 

RECURSO IMPROVIDO. A objetividade que marca a responsabilização civil 

do fornecedor não dispensa o consumidor da prova do ato ilícito e do nexo 

de causalidade, ainda mais se sua narrativa soa, diante da prova trazida, 

completamente inverossímil". (RI 1849/2007, DR. JOÃO BOSCO SOARES 

DA SILVA, 2ª TURMA RECURSAL, Julgado em 25/09/2007, Publicado no 

DJE 27/09/2007)” Assim, tenho que o presente processo não demanda 

maiores explicações, posto que o autor não logrou êxito em comprovar os 

fatos constitutivos de seu direito, sendo a improcedência de todos os 

pedidos medida de rigor a se impor na presente ação. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS PROPOSTAS PELA PARTE AUTORA, com a extinção do 

processo com resolução do mérito. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 

40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000267-79.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ABEL RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (REQUERIDO)

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI (ADVOGADO(A))

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000267-79.2018.8.11.0021. REQUERENTE: ABEL RODRIGUES DE SOUZA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE AGUA BOA, SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, etc. Afigura-se pertinente registrar que 

este processo envolve pedido de fornecimento de medicamento não 

contemplado pelo SUS, sendo de rigor a suspensão de sua tramitação 

(Tema 106), conforme determinado no Recursos Extraordinários 566.471 e 

657.718. O ministro Benedito Gonçalves esclareceu que: “apesar de o 

artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015 determinar a 

suspensão de processos pendentes após a afetação dos recursos 

repetitivos, o próprio normativo, em seus artigos 314 e 982, estabelece 

que o magistrado de primeira ou de segunda instância deve apreciar 

pedidos de tutela de urgência.” Portanto, verifica-se que a decisão do 

referido Recurso Especial refletirá diretamente no objeto da presente 

ação. Assim, a fim de que seja observada a sistemática da repercussão 

geral, determino a suspensão da presente ação até decisão dos Recursos 

Extraordinários 566.471 e 657.718, que discutem o fornecimento de 

remédios de alto custo não disponíveis em lista do SUS e de medicamentos 

não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Tendo notícia 

do julgamento, a escrivania deverá intimar as partes para dar andamento 

no processo em até 10 (dez) dias, sob pena de não tomada ações 

positivas ser caracterizado a perda do interesse de agir e consequente 

arquivamento do processo. Que a escrivania tome providencias para que 

os presentes autos digitais aguardem no escaninho específico com a 

respectiva marcação do sistema atinente aos feitos suspensos. Submeto 

a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos 

do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, 

HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000286-85.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA DE CASSIA DE ALMEIDA ALVES (REQUERENTE)

BRUNO SIMITAN SEGATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ IORI (ADVOGADO(A))

CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA - ME (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000286-85.2018.8.11.0021 REQUERENTE: CINTIA DE CASSIA DE 

ALMEIDA ALVES REQUERIDO: CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA - ME 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38, da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. De início faz-se referência ao instituto 

da revelia que se impõe a Reclamada, posto que, citada, tomou 

conhecimento da ação proposta e não compareceu à audiência 

conciliatória, razão pela qual decreto sua revelia, bem como confissão 

quanto à matéria de fato. Entretanto, impera constar que à revelia faz 

presumir verdadeiros os fatos alegados na exordial, desde que se trate de 

direito disponível, mas não importa necessariamente em procedência do 

pedido, pois deve o Juiz verificar se o pleito da do autor tem fundamento, 

para só assim, decidir-se por possível condenação. Desta feita, não 

obstante a caracterização da revelia, entendo ser medida de rigor a 

análise de mérito da ação, pelo fato de que a revelia por si só, não tem o 

condão de gerar a procedência da ação. Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL c.c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS 

propostas por CINTIA DE CÁSSIA DE ALMEIDA ALVES em desfavor de 

CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA – ME, todos qualificados. Pois bem. 

Da análise dos autos, bem como dos documentos que o instruem, verifico 

que o direito milita parcialmente em favor da parte Reclamante; assim é 

porque a autora, no tocante a alegação de dano moral, não logrou êxito em 

comprovar de que tenha sofrido abalos emocionais decorrentes dos fatos 

narrados à inicial. Os transtornos decorrentes do mesmo são próprios da 

vida cotidiana, não comprovando a autora que se constituíram em abalo 

psíquico a justificar a reparação. Os Danos morais não restaram 

caracterizados no caso em exame. A causa de pedir constante da inicial 

diz que apesar de estar matriculada e cursando regularmente o curso 

escolhido, foi surpreendido com a notícia de que o respectivo curso não 

tinha reconhecimento pelo MEC, razão pela qual interrompeu sua 

frequência as aulas e assim solicitou o cancelamento de sua matrícula. 

Entretanto, verifico que na contestação apresentada pela empresa 

Reclamada, esta logrou êxito em modificar os direitos da parte autora, 

notadamente colacionando diversos documentos, entre eles portaria 

autorizativa comprovando o credenciamento da instituição perante o MEC, 

cumprindo neste ponto com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. 

Portanto, não caracterizam necessário abalo moral indenizável. São 

dissabores pelos quais o ser humano tem capacidade de passar sem 

implicações na sua saúde psicológica. Nesse sentido, Sergio Cavalieri 

Filho: “Só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento 

ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições angústia e 

desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 

irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, 

porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no 

trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais 

situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio 

psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabamos de 

banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca da 

indenização pelos mais triviais aborrecimentos.” De mais a mais, esses 

dissabores não devem ser supervalorizados, sob pena de 

menosprezar-se o instituto da lesão moral, tão caro ao ordenamento 

jurídico. Nesse diapasão, tenho que a autora não lograram êxito em 

demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, conforme preconiza o 

Código de Processo Civil: “Art. 333. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, 

quanto ao fato constitutivo do seu direito; ...”. O Jurista Carlos Roberto 

Gonçalves, em sua obra Responsabilidade Civil, página 549, afirma que: 

“Para evitar excessos e abusos, recomenda Sérgio Cavalieri, com razão, 

que só se deve reputar como dano moral “a dor, vexame, sofrimento ou 

humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e 

desequilibro em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 

irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, 

porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no 

trabalho, no trânsito, entre os amigos, e até no ambiente familiar, tais 

situações não são tão intensas e duradouras, a ponto de romper o 

equilíbrio psicológico do indivíduo.” Ainda, trago à baila o posicionamento 

jurídico que vêm sendo adotado pela Jurisprudência pátria, no sentido de 

rechaçar a chamada indústria do dano moral, como se vê: “A indenização 

por dano moral não deve ser deferida por qualquer contrariedade, não se 

devendo estimular o enriquecimento indevido nem a chamada "indústria do 

dano moral".” (REsp 504639/PB; Recurso Especial 2002/0174397-4). 

Ressalte-se que o dano moral é um instituto que deve ser utilizado com 

parcimônia, não podendo abarcar indenizações por qualquer problema que 

as pessoas tenham na vida de relações, o que é a situação relatada nos 

autos. Neste sentido: “Mero receio ou dissabor não pode ser alcançado ao 

patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a 

naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou 

angústias.” (STJ- 4ª TURMA, RESP 489.187-RO-AgRg, REL. MIN. SÁLVIO 

DE FIGUEIREDO, JULGADO EM 13.05.03) O dano moral passível de 

indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Desta feita, a meu 

ver, não houve lesão a nenhum dos bem jurídicos acima mencionados, 

bem como, a autora não comprovou que sofrido qualquer prejuízo, fato 

este que afasta a ocorrência de dano moral. DA RESTITUIÇÃO DOS 

VALORES No que tange a devolução dos valores, curvo-me ao 

entendimento de que é direito do Aluno a desistência do curso por motivos 

pessoais. Entretanto, deverá haver pretendida restituição, porém não nos 

valores pleiteados a inicial, mas sim descontados as semanas de aula que 

a autora usufruiu, sob pena da caracterização de enriquecimento ilícito. 

Assim, com base nas informações e demais documentos anexados pelas 

partes, deverá ser descontado o valor de 20% referente à taxa de 

matrícula. Nesse sentido: “TJ-RS - Apelação Cível AC 70021756762 RS 

(TJ-RS) Data de publicação: 05/06/2012 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. 

ENSINO PARTICULAR. DESISTÊNCIA DO ALUNO. RETENÇÃO DE APENAS 

20% DO VALOR DA MATRÍCULA. POSSIBILIDADE. DESPROVIDO O 

APELO. (Apelação Cível Nº 70021756762, Sexta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em 

31/05/2012)” DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I 

do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL e 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

com a extinção do processo com resolução do mérito para o fim de 

CONDENAR a empresa Reclamada a restituir o valor de R$ 100,00 (cem 

reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do pagamento e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (arts. 404 e 

405 CC). Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 27 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-23.2018.8.11.0021
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MANOEL PEREIRA VALADARES (REQUERENTE)

BRUNO SIMITAN SEGATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000122-23.2018.8.11.0021 REQUERENTE: MANOEL PEREIRA 

VALADARES REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO O litígio versa 

sobre matéria exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento 

antecipado, nos termos do art. 355, I do CPC, pois não há necessidade de 

produção e provas. Então, atento aos princípios da economia e celeridade 

processual, passo a decidir. Trata-te de ÇÃO DECLARATÓRIA DE 
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INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e 

PEDIDOS DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por MANOEL PEREIRA 

VALADARESR em face de OI S.A, onde a parte reclamante alega, em 

síntese, que teve seu nome incluído nos órgãos restritivos de crédito de 

forma indevida por ordem da empresa reclamada, uma vez que jamais 

contratou quaisquer serviços desta, pugnando pela declaração de 

inexistência de débitos, bem como indenização por danos morais que 

entende ter sofrido em razão desses fatos. Diante da negativa de débitos 

e evidente hipossuficiência da parte Reclamante, cumpria à Reclamada 

trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a relação jurídica entre as partes e a legalidade do 

débito, como o contrato devidamente assinado ou gravações de áudio 

comprovando a contratação dos serviços, nos termos do art. 373, II, do 

CPC c.c. artigo 6º, VIII, do CDC, entretanto, assim não o fez. A reclamada 

não juntou aos autos qualquer documento que comprovasse minimamente 

a origem do débito da parte autora. Se se veicula fato negativo, a 

incumbência pelo ônus probatório transfere-se à reclamada, ou mesmo 

pode-se se desincumbir pelo ônus da contraprova. Assim não fez, 

deixando a questão no campo das meras alegações: sabe-se que alegar e 

não comprovar é o mesmo que não alegar (allegatio et non probatio quasi 

non allegatio). No caso, caracterizado está o defeito do serviço, 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço 

defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o 

prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve 

provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 

Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do 

serviço e se não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no 

presente caso. Desta forma, tenho que a Reclamada encaminhou os 

dados da parte Reclamante indevidamente aos anais de proteção ao 

crédito, restando, pois, comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, 

portanto, responder pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a 

vítima por eventuais danos experimentados de forma injusta. Entretanto, 

no que tange a reparação a título de danos morais, impera constar que 

diante dos documentos acostados à inicial, notadamente no extrato de 

negativação, verifico que o Reclamante tem registros de inadimplência 

perante outras empresas, pois inobstante as declarações do autor que foi 

vítima de fraude nesses casos e que ajuizou diversas outras ações neste 

sentido, não trouxe aos autos qualquer comprovação. Tal ônus lhe 

pertence: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo do seu direito; ...”. Assim, apesar do caso em apreço 

caracterizar dano moral in re ipsa, tenho que não merece guarida o pedido 

de indenização por danos morais, pois de acordo com os documentos 

carreados aos autos, restou comprovado que o mesmo possuí outras 

restrições preexistentes em seu nome. Aliás, a respeito deste tema, 

importante colacionar o entendimento esposado pela nossa Egrégia Turma 

Recursal Cível do Mato Grosso: (GRIFO) “RECURSO INOMINADO - 

RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO NÃO 

RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA 

- FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE 

EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - CULPA 

EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - NEGLIGÊNCIA DO 

FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - AUSÊNCIA DE 

PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES DE 

CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - RESTRIÇÕES 

PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem direito à 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, 

conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das 

alegações autorais. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser 

diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (RI 926/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014) Daí porque se 

conclui que a pretensão formulada nos autos não enseja a reparação por 

danos morais, tendo em vista a existência de restrições preexistentes em 

nome do autor. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA 

INICIAL E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, com a extinção do processo com resolução do mérito a fim de 

DECLARAR a inexigibilidade do débito que deu origem a negativação do 

nome do reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, com a 

expedição de ofício para os órgãos de proteção ao crédito e congêneres 

solicitando a imediata retirada do nome do reclamante de seus cadastros, 

sob pena de multa de R$ 3.000,00 (três mil reais), além de incorrer em 

crime de desobediência. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput 

da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS WENTZ MANHAES (REQUERENTE)

BRUNO SIMITAN SEGATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA - ME (REQUERIDO)

LUIZ IORI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000291-10.2018.8.11.0021. REQUERENTE: MARCOS WENTZ MANHAES 

REQUERIDO: CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA - ME Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38, da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Ante a ausência de preliminares, passo ao 

exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL c.c 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS propostas por MARCOS 

WENTZ MANHAES em desfavor de CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA 

– ME, todos qualificados. Pois bem. Da análise dos autos, bem como dos 

documentos que o instruem, verifico que o direito milita parcialmente em 

favor da parte Reclamante; assim é porque a autora, no tocante a 

alegação de dano moral, não logrou êxito em comprovar de que tenha 

sofrido abalos emocionais decorrentes dos fatos narrados à inicial. Os 

transtornos decorrentes do mesmo são próprios da vida cotidiana, não 

comprovando a autora que se constituíram em abalo psíquico a justificar a 

reparação. Os Danos morais não restaram caracterizados no caso em 

exame. A causa de pedir constante da inicial diz que apesar de estar 

matriculado e cursando regularmente o curso escolhido, foi surpreendido 

com a notícia de que o respectivo curso não tinha reconhecimento pelo 

MEC, razão pela qual interrompeu sua frequência as aulas e assim 

solicitou o cancelamento de sua matrícula. Entretanto, verifico que na 

contestação apresentada pela empresa Reclamada, esta logrou êxito em 

modificar os direitos da parte autora, notadamente colacionando diversos 

documentos, entre eles portaria autorizativa comprovando o 

credenciamento da instituição perante o MEC, cumprindo neste ponto com 

o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Portanto, não caracterizam 

necessário abalo moral indenizável. São dissabores pelos quais o ser 
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humano tem capacidade de passar sem implicações na sua saúde 

psicológica. Nesse sentido, Sergio Cavalieri Filho: “Só deve ser reputado 

como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à 

normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do 

indivíduo, causando-lhe aflições angústia e desequilíbrio em seu 

bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no 

trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Se assim não se entender, acabamos de banalizar o dano moral, 

ensejando ações judiciais em busca da indenização pelos mais triviais 

aborrecimentos.” De mais a mais, esses dissabores não devem ser 

supervalorizados, sob pena de menosprezar-se o instituto da lesão moral, 

tão caro ao ordenamento jurídico. Nesse diapasão, tenho que a autora não 

lograram êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, 

conforme preconiza o Código de Processo Civil: “Art. 333. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; ...”. 

O Jurista Carlos Roberto Gonçalves, em sua obra Responsabilidade Civil, 

página 549, afirma que: “Para evitar excessos e abusos, recomenda 

Sérgio Cavalieri, com razão, que só se deve reputar como dano moral “a 

dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, 

interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, 

causando-lhe aflições, angústia e desequilibro em seu bem-estar. Mero 

dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada 

estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da 

normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos, 

e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e 

duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.” 

Ainda, trago à baila o posicionamento jurídico que vêm sendo adotado pela 

Jurisprudência pátria, no sentido de rechaçar a chamada indústria do dano 

moral, como se vê: “A indenização por dano moral não deve ser deferida 

por qualquer contrariedade, não se devendo estimular o enriquecimento 

indevido nem a chamada "indústria do dano moral".” (REsp 504639/PB; 

Recurso Especial 2002/0174397-4). Ressalte-se que o dano moral é um 

instituto que deve ser utilizado com parcimônia, não podendo abarcar 

indenizações por qualquer problema que as pessoas tenham na vida de 

relações, o que é a situação relatada nos autos. Neste sentido: “Mero 

receio ou dissabor não pode ser alcançado ao patamar do dano moral, 

mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da 

vida, causando fundadas aflições ou angústias.” (STJ- 4ª TURMA, RESP 

489.187-RO-AgRg, REL. MIN. SÁLVIO DE FIGUEIREDO, JULGADO EM 

13.05.03) O dano moral passível de indenização é aquele consistente na 

lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da 

personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto 

subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a 

própria imagem. Desta feita, a meu ver, não houve lesão a nenhum dos 

bem jurídicos acima mencionados, bem como, a autora não comprovou que 

sofrido qualquer prejuízo, fato este que afasta a ocorrência de dano 

moral. DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES No que tange a devolução dos 

valores, curvo-me ao entendimento de que é direito do Aluno a desistência 

do curso por motivos pessoais. Entretanto, deverá haver pretendida 

restituição, porém não nos valores pleiteados a inicial, mas sim 

descontados as semanas de aula que a autora usufruiu, sob pena da 

caracterização de enriquecimento ilícito. Assim, com base nas 

informações e demais documentos anexados pelas partes, deverá ser 

descontado o valor de 20% referente à taxa de matrícula. Nesse sentido: 

“TJ-RS - Apelação Cível AC 70021756762 RS (TJ-RS) Data de publicação: 

05/06/2012 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO PARTICULAR. 

DESISTÊNCIA DO ALUNO. RETENÇÃO DE APENAS 20% DO VALOR DA 

MATRÍCULA. POSSIBILIDADE. DESPROVIDO O APELO. (Apelação Cível Nº 

70021756762, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís 

Augusto Coelho Braga, Julgado em 31/05/2012)” DISPOSITIVO Ante o 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL e IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, com a extinção do processo com 

resolução do mérito para o fim de CONDENAR a empresa Reclamada a 

restituir o valor de R$ 100,00 (cem reais), corrigidos monetariamente pelo 

INPC desde a data do pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês desde a citação (arts. 404 e 405 CC). Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos 

do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, 

HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000290-25.2018.8.11.0021. REQUERENTE: KENIA CARDOSO BRITO 

FIALHO REQUERIDO: CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA - ME Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38, da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Ante a ausência de preliminares, passo ao 

exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL c.c 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS propostas por KENIA 

CARDOSO BRITO FIALHO em desfavor de CENTRO EDUCACIONAL FASEB 

LTDA – ME, todos qualificados. Pois bem. Da análise dos autos, bem como 

dos documentos que o instruem, verifico que o direito milita parcialmente 

em favor da parte Reclamante; assim é porque a autora, no tocante a 

alegação de dano moral, não logrou êxito em comprovar de que tenha 

sofrido abalos emocionais decorrentes dos fatos narrados à inicial. Os 

transtornos decorrentes do mesmo são próprios da vida cotidiana, não 

comprovando a autora que se constituíram em abalo psíquico a justificar a 

reparação. Os Danos morais não restaram caracterizados no caso em 

exame. A causa de pedir constante da inicial diz que apesar de estar 

matriculado e cursando regularmente o curso escolhido, foi surpreendido 

com a notícia de que o respectivo curso não tinha reconhecimento pelo 

MEC, razão pela qual interrompeu sua frequência as aulas e assim 

solicitou o cancelamento de sua matrícula. Entretanto, verifico que na 

contestação apresentada pela empresa Reclamada, esta logrou êxito em 

modificar os direitos da parte autora, notadamente colacionando diversos 

documentos, entre eles portaria autorizativa comprovando o 

credenciamento da instituição perante o MEC, cumprindo neste ponto com 

o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Portanto, não caracterizam 

necessário abalo moral indenizável. São dissabores pelos quais o ser 

humano tem capacidade de passar sem implicações na sua saúde 

psicológica. Nesse sentido, Sergio Cavalieri Filho: “Só deve ser reputado 

como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à 

normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do 

indivíduo, causando-lhe aflições angústia e desequilíbrio em seu 

bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no 

trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Se assim não se entender, acabamos de banalizar o dano moral, 

ensejando ações judiciais em busca da indenização pelos mais triviais 

aborrecimentos.” De mais a mais, esses dissabores não devem ser 

supervalorizados, sob pena de menosprezar-se o instituto da lesão moral, 

tão caro ao ordenamento jurídico. Nesse diapasão, tenho que a autora não 

lograram êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, 

conforme preconiza o Código de Processo Civil: “Art. 333. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; ...”. 

O Jurista Carlos Roberto Gonçalves, em sua obra Responsabilidade Civil, 

página 549, afirma que: “Para evitar excessos e abusos, recomenda 

Sérgio Cavalieri, com razão, que só se deve reputar como dano moral “a 

dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, 
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interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, 

causando-lhe aflições, angústia e desequilibro em seu bem-estar. Mero 

dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada 

estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da 

normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos, 

e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e 

duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.” 

Ainda, trago à baila o posicionamento jurídico que vêm sendo adotado pela 

Jurisprudência pátria, no sentido de rechaçar a chamada indústria do dano 

moral, como se vê: “A indenização por dano moral não deve ser deferida 

por qualquer contrariedade, não se devendo estimular o enriquecimento 

indevido nem a chamada "indústria do dano moral".” (REsp 504639/PB; 

Recurso Especial 2002/0174397-4). Ressalte-se que o dano moral é um 

instituto que deve ser utilizado com parcimônia, não podendo abarcar 

indenizações por qualquer problema que as pessoas tenham na vida de 

relações, o que é a situação relatada nos autos. Neste sentido: “Mero 

receio ou dissabor não pode ser alcançado ao patamar do dano moral, 

mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da 

vida, causando fundadas aflições ou angústias.” (STJ- 4ª TURMA, RESP 

489.187-RO-AgRg, REL. MIN. SÁLVIO DE FIGUEIREDO, JULGADO EM 

13.05.03) O dano moral passível de indenização é aquele consistente na 

lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da 

personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto 

subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a 

própria imagem. Desta feita, a meu ver, não houve lesão a nenhum dos 

bem jurídicos acima mencionados, bem como, a autora não comprovou que 

sofrido qualquer prejuízo, fato este que afasta a ocorrência de dano 

moral. DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES No que tange a devolução dos 

valores, curvo-me ao entendimento de que é direito do Aluno a desistência 

do curso por motivos pessoais. Entretanto, deverá haver pretendida 

restituição, porém não nos valores pleiteados a inicial, mas sim 

descontados as semanas de aula que a autora usufruiu, sob pena da 

caracterização de enriquecimento ilícito. Assim, com base nas 

informações e demais documentos anexados pelas partes, deverá ser 

descontado o valor de 20% referente à taxa de matrícula. Nesse sentido: 

“TJ-RS - Apelação Cível AC 70021756762 RS (TJ-RS) Data de publicação: 

05/06/2012 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO PARTICULAR. 

DESISTÊNCIA DO ALUNO. RETENÇÃO DE APENAS 20% DO VALOR DA 

MATRÍCULA. POSSIBILIDADE. DESPROVIDO O APELO. (Apelação Cível Nº 

70021756762, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís 

Augusto Coelho Braga, Julgado em 31/05/2012)” DISPOSITIVO Ante o 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL e IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, com a extinção do processo com 

resolução do mérito para o fim de CONDENAR a empresa Reclamada a 

restituir o valor de R$ 100,00 (cem reais), corrigidos monetariamente pelo 

INPC desde a data do pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês desde a citação (arts. 404 e 405 CC). Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos 

do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, 

HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-40.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SIMITAN SEGATTO (ADVOGADO(A))

JOSE ROBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ IORI (ADVOGADO(A))

CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000289-40.2018.8.11.0021. REQUERENTE: JOSE ROBERTO DA SILVA 

REQUERIDO: CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA - ME Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38, da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Ante a ausência de preliminares, passo ao 

exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL c.c 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS propostas por JOSE 

ROBERTO DA SILVA em desfavor de CENTRO EDUCACIONAL FASEB 

LTDA – ME, todos qualificados. Pois bem. Da análise dos autos, bem como 

dos documentos que o instruem, verifico que o direito milita parcialmente 

em favor da parte Reclamante; assim é porque a autora, no tocante a 

alegação de dano moral, não logrou êxito em comprovar de que tenha 

sofrido abalos emocionais decorrentes dos fatos narrados à inicial. Os 

transtornos decorrentes do mesmo são próprios da vida cotidiana, não 

comprovando a autora que se constituíram em abalo psíquico a justificar a 

reparação. Os Danos morais não restaram caracterizados no caso em 

exame. A causa de pedir constante da inicial diz que apesar de estar 

matriculado e cursando regularmente o curso escolhido, foi surpreendido 

com a notícia de que o respectivo curso não tinha reconhecimento pelo 

MEC, razão pela qual interrompeu sua frequência as aulas e assim 

solicitou o cancelamento de sua matrícula. Entretanto, verifico que na 

contestação apresentada pela empresa Reclamada, esta logrou êxito em 

modificar os direitos da parte autora, notadamente colacionando diversos 

documentos, entre eles portaria autorizativa comprovando o 

credenciamento da instituição perante o MEC, cumprindo neste ponto com 

o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Portanto, não caracterizam 

necessário abalo moral indenizável. São dissabores pelos quais o ser 

humano tem capacidade de passar sem implicações na sua saúde 

psicológica. Nesse sentido, Sergio Cavalieri Filho: “Só deve ser reputado 

como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à 

normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do 

indivíduo, causando-lhe aflições angústia e desequilíbrio em seu 

bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no 

trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Se assim não se entender, acabamos de banalizar o dano moral, 

ensejando ações judiciais em busca da indenização pelos mais triviais 

aborrecimentos.” De mais a mais, esses dissabores não devem ser 

supervalorizados, sob pena de menosprezar-se o instituto da lesão moral, 

tão caro ao ordenamento jurídico. Nesse diapasão, tenho que a autora não 

lograram êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, 

conforme preconiza o Código de Processo Civil: “Art. 333. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; ...”. 

O Jurista Carlos Roberto Gonçalves, em sua obra Responsabilidade Civil, 

página 549, afirma que: “Para evitar excessos e abusos, recomenda 

Sérgio Cavalieri, com razão, que só se deve reputar como dano moral “a 

dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, 

interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, 

causando-lhe aflições, angústia e desequilibro em seu bem-estar. Mero 

dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada 

estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da 

normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos, 

e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e 

duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.” 

Ainda, trago à baila o posicionamento jurídico que vêm sendo adotado pela 

Jurisprudência pátria, no sentido de rechaçar a chamada indústria do dano 

moral, como se vê: “A indenização por dano moral não deve ser deferida 

por qualquer contrariedade, não se devendo estimular o enriquecimento 

indevido nem a chamada "indústria do dano moral".” (REsp 504639/PB; 

Recurso Especial 2002/0174397-4). Ressalte-se que o dano moral é um 

instituto que deve ser utilizado com parcimônia, não podendo abarcar 

indenizações por qualquer problema que as pessoas tenham na vida de 

relações, o que é a situação relatada nos autos. Neste sentido: “Mero 

receio ou dissabor não pode ser alcançado ao patamar do dano moral, 

mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da 

vida, causando fundadas aflições ou angústias.” (STJ- 4ª TURMA, RESP 

489.187-RO-AgRg, REL. MIN. SÁLVIO DE FIGUEIREDO, JULGADO EM 

13.05.03) O dano moral passível de indenização é aquele consistente na 

lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da 
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personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto 

subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a 

própria imagem. Desta feita, a meu ver, não houve lesão a nenhum dos 

bem jurídicos acima mencionados, bem como, a autora não comprovou que 

sofrido qualquer prejuízo, fato este que afasta a ocorrência de dano 

moral. DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES No que tange a devolução dos 

valores, curvo-me ao entendimento de que é direito do Aluno a desistência 

do curso por motivos pessoais. Entretanto, deverá haver pretendida 

restituição, porém não nos valores pleiteados a inicial, mas sim 

descontados as semanas de aula que a parte autora usufruiu, sob pena 

da caracterização de enriquecimento ilícito. Assim, com base nas 

informações e demais documentos anexados pelas partes, deverá ser 

descontado o valor de 20% referente à taxa de matrícula. Nesse sentido: 

“TJ-RS - Apelação Cível AC 70021756762 RS (TJ-RS) Data de publicação: 

05/06/2012 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO PARTICULAR. 

DESISTÊNCIA DO ALUNO. RETENÇÃO DE APENAS 20% DO VALOR DA 

MATRÍCULA. POSSIBILIDADE. DESPROVIDO O APELO. (Apelação Cível Nº 

70021756762, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís 

Augusto Coelho Braga, Julgado em 31/05/2012)” DISPOSITIVO Ante o 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL e IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, com a extinção do processo com 

resolução do mérito para o fim de CONDENAR a empresa Reclamada a 

restituir o valor de R$ 100,00 (cem reais), corrigidos monetariamente pelo 

INPC desde a data do pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês desde a citação (arts. 404 e 405 CC). Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos 

do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, 

HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-55.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SIMITAN SEGATTO (ADVOGADO(A))

ERENILCE MARIA DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA - ME (REQUERIDO)

LUIZ IORI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000288-55.2018.8.11.0021. REQUERENTE: ERENILCE MARIA DE JESUS 

REQUERIDO: CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA - ME Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38, da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Ante a ausência de preliminares, passo ao 

exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL c.c 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS propostas por 

ERENILCE MARIA DE JESUS em desfavor de CENTRO EDUCACIONAL 

FASEB LTDA – ME, todos qualificados. Pois bem. Da análise dos autos, 

bem como dos documentos que o instruem, verifico que o direito milita 

parcialmente em favor da parte Reclamante; assim é porque a autora, no 

tocante a alegação de dano moral, não logrou êxito em comprovar de que 

tenha sofrido abalos emocionais decorrentes dos fatos narrados à inicial. 

Os transtornos decorrentes do mesmo são próprios da vida cotidiana, não 

comprovando a autora que se constituíram em abalo psíquico a justificar a 

reparação. Os Danos morais não restaram caracterizados no caso em 

exame. A causa de pedir constante da inicial diz que apesar de estar 

matriculado e cursando regularmente o curso escolhido, foi surpreendido 

com a notícia de que o respectivo curso não tinha reconhecimento pelo 

MEC, razão pela qual interrompeu sua frequência as aulas e assim 

solicitou o cancelamento de sua matrícula. Entretanto, verifico que na 

contestação apresentada pela empresa Reclamada, esta logrou êxito em 

modificar os direitos da parte autora, notadamente colacionando diversos 

documentos, entre eles portaria autorizativa comprovando o 

credenciamento da instituição perante o MEC, cumprindo neste ponto com 

o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Portanto, não caracterizam 

necessário abalo moral indenizável. São dissabores pelos quais o ser 

humano tem capacidade de passar sem implicações na sua saúde 

psicológica. Nesse sentido, Sergio Cavalieri Filho: “Só deve ser reputado 

como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à 

normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do 

indivíduo, causando-lhe aflições angústia e desequilíbrio em seu 

bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no 

trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Se assim não se entender, acabamos de banalizar o dano moral, 

ensejando ações judiciais em busca da indenização pelos mais triviais 

aborrecimentos.” De mais a mais, esses dissabores não devem ser 

supervalorizados, sob pena de menosprezar-se o instituto da lesão moral, 

tão caro ao ordenamento jurídico. Nesse diapasão, tenho que a autora não 

lograram êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, 

conforme preconiza o Código de Processo Civil: “Art. 333. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; ...”. 

O Jurista Carlos Roberto Gonçalves, em sua obra Responsabilidade Civil, 

página 549, afirma que: “Para evitar excessos e abusos, recomenda 

Sérgio Cavalieri, com razão, que só se deve reputar como dano moral “a 

dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, 

interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, 

causando-lhe aflições, angústia e desequilibro em seu bem-estar. Mero 

dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada 

estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da 

normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos, 

e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e 

duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.” 

Ainda, trago à baila o posicionamento jurídico que vêm sendo adotado pela 

Jurisprudência pátria, no sentido de rechaçar a chamada indústria do dano 

moral, como se vê: “A indenização por dano moral não deve ser deferida 

por qualquer contrariedade, não se devendo estimular o enriquecimento 

indevido nem a chamada "indústria do dano moral".” (REsp 504639/PB; 

Recurso Especial 2002/0174397-4). Ressalte-se que o dano moral é um 

instituto que deve ser utilizado com parcimônia, não podendo abarcar 

indenizações por qualquer problema que as pessoas tenham na vida de 

relações, o que é a situação relatada nos autos. Neste sentido: “Mero 

receio ou dissabor não pode ser alcançado ao patamar do dano moral, 

mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da 

vida, causando fundadas aflições ou angústias.” (STJ- 4ª TURMA, RESP 

489.187-RO-AgRg, REL. MIN. SÁLVIO DE FIGUEIREDO, JULGADO EM 

13.05.03) O dano moral passível de indenização é aquele consistente na 

lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da 

personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto 

subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a 

própria imagem. Desta feita, a meu ver, não houve lesão a nenhum dos 

bem jurídicos acima mencionados, bem como, a autora não comprovou que 

sofrido qualquer prejuízo, fato este que afasta a ocorrência de dano 

moral. DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES No que tange a devolução dos 

valores, curvo-me ao entendimento de que é direito do Aluno a desistência 

do curso por motivos pessoais. Entretanto, deverá haver pretendida 

restituição, porém não nos valores pleiteados a inicial, mas sim 

descontados as semanas de aula que a parte autora usufruiu, sob pena 

da caracterização de enriquecimento ilícito. Assim, com base nas 

informações e demais documentos anexados pelas partes, deverá ser 

descontado o valor de 20% referente à taxa de matrícula. Nesse sentido: 

“TJ-RS - Apelação Cível AC 70021756762 RS (TJ-RS) Data de publicação: 

05/06/2012 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO PARTICULAR. 

DESISTÊNCIA DO ALUNO. RETENÇÃO DE APENAS 20% DO VALOR DA 

MATRÍCULA. POSSIBILIDADE. DESPROVIDO O APELO. (Apelação Cível Nº 

70021756762, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís 

Augusto Coelho Braga, Julgado em 31/05/2012)” DISPOSITIVO Ante o 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL e IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, com a extinção do processo com 
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resolução do mérito para o fim de CONDENAR a empresa Reclamada a 

restituir o valor de R$ 100,00 (cem reais), corrigidos monetariamente pelo 

INPC desde a data do pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês desde a citação (arts. 404 e 405 CC). Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos 

do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, 

HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000292-92.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

BRUNO SIMITAN SEGATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA - ME (REQUERIDO)

LUIZ IORI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000292-92.2018.8.11.0021. REQUERENTE: VANDA GONCALVES DA 

SILVA REQUERIDO: CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA - ME Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38, da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Ante a ausência de preliminares, passo ao 

exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL c.c 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS propostas por VANDA 

GONCALVES DA SILVA em desfavor de CENTRO EDUCACIONAL FASEB 

LTDA – ME, todos qualificados. Pois bem. Da análise dos autos, bem como 

dos documentos que o instruem, verifico que o direito milita parcialmente 

em favor da parte Reclamante; assim é porque a autora, no tocante a 

alegação de dano moral, não logrou êxito em comprovar de que tenha 

sofrido abalos emocionais decorrentes dos fatos narrados à inicial. Os 

transtornos decorrentes do mesmo são próprios da vida cotidiana, não 

comprovando a autora que se constituíram em abalo psíquico a justificar a 

reparação. Os Danos morais não restaram caracterizados no caso em 

exame. A causa de pedir constante da inicial diz que apesar de estar 

matriculado e cursando regularmente o curso escolhido, foi surpreendido 

com a notícia de que o respectivo curso não tinha reconhecimento pelo 

MEC, razão pela qual interrompeu sua frequência as aulas e assim 

solicitou o cancelamento de sua matrícula. Entretanto, verifico que na 

contestação apresentada pela empresa Reclamada, esta logrou êxito em 

modificar os direitos da parte autora, notadamente colacionando diversos 

documentos, entre eles portaria autorizativa comprovando o 

credenciamento da instituição perante o MEC, cumprindo neste ponto com 

o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Portanto, não caracterizam 

necessário abalo moral indenizável. São dissabores pelos quais o ser 

humano tem capacidade de passar sem implicações na sua saúde 

psicológica. Nesse sentido, Sergio Cavalieri Filho: “Só deve ser reputado 

como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à 

normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do 

indivíduo, causando-lhe aflições angústia e desequilíbrio em seu 

bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no 

trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Se assim não se entender, acabamos de banalizar o dano moral, 

ensejando ações judiciais em busca da indenização pelos mais triviais 

aborrecimentos.” De mais a mais, esses dissabores não devem ser 

supervalorizados, sob pena de menosprezar-se o instituto da lesão moral, 

tão caro ao ordenamento jurídico. Nesse diapasão, tenho que a autora não 

lograram êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, 

conforme preconiza o Código de Processo Civil: “Art. 333. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; ...”. 

O Jurista Carlos Roberto Gonçalves, em sua obra Responsabilidade Civil, 

página 549, afirma que: “Para evitar excessos e abusos, recomenda 

Sérgio Cavalieri, com razão, que só se deve reputar como dano moral “a 

dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, 

interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, 

causando-lhe aflições, angústia e desequilibro em seu bem-estar. Mero 

dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada 

estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da 

normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos, 

e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e 

duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.” 

Ainda, trago à baila o posicionamento jurídico que vêm sendo adotado pela 

Jurisprudência pátria, no sentido de rechaçar a chamada indústria do dano 

moral, como se vê: “A indenização por dano moral não deve ser deferida 

por qualquer contrariedade, não se devendo estimular o enriquecimento 

indevido nem a chamada "indústria do dano moral".” (REsp 504639/PB; 

Recurso Especial 2002/0174397-4). Ressalte-se que o dano moral é um 

instituto que deve ser utilizado com parcimônia, não podendo abarcar 

indenizações por qualquer problema que as pessoas tenham na vida de 

relações, o que é a situação relatada nos autos. Neste sentido: “Mero 

receio ou dissabor não pode ser alcançado ao patamar do dano moral, 

mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da 

vida, causando fundadas aflições ou angústias.” (STJ- 4ª TURMA, RESP 

489.187-RO-AgRg, REL. MIN. SÁLVIO DE FIGUEIREDO, JULGADO EM 

13.05.03) O dano moral passível de indenização é aquele consistente na 

lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da 

personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto 

subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a 

própria imagem. Desta feita, a meu ver, não houve lesão a nenhum dos 

bem jurídicos acima mencionados, bem como, a autora não comprovou que 

sofrido qualquer prejuízo, fato este que afasta a ocorrência de dano 

moral. DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES No que tange a devolução dos 

valores, curvo-me ao entendimento de que é direito do Aluno a desistência 

do curso por motivos pessoais. Entretanto, deverá haver pretendida 

restituição, porém não nos valores pleiteados a inicial, mas sim 

descontados as semanas de aula que a parte autora usufruiu, sob pena 

da caracterização de enriquecimento ilícito. Assim, com base nas 

informações e demais documentos anexados pelas partes, deverá ser 

descontado o valor de 20% referente à taxa de matrícula. Nesse sentido: 

“TJ-RS - Apelação Cível AC 70021756762 RS (TJ-RS) Data de publicação: 

05/06/2012 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO PARTICULAR. 

DESISTÊNCIA DO ALUNO. RETENÇÃO DE APENAS 20% DO VALOR DA 

MATRÍCULA. POSSIBILIDADE. DESPROVIDO O APELO. (Apelação Cível Nº 

70021756762, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís 

Augusto Coelho Braga, Julgado em 31/05/2012)” DISPOSITIVO Ante o 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL e IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, com a extinção do processo com 

resolução do mérito para o fim de CONDENAR a empresa Reclamada a 

restituir o valor de R$ 100,00 (cem reais), corrigidos monetariamente pelo 

INPC desde a data do pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês desde a citação (arts. 404 e 405 CC). Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos 

do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, 

HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000305-91.2018.8.11.0021. REQUERENTE: DENILSON AUGUSTO DE 

CARVALHO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO O Reclamante propôs a presente ação 

objetivando ser ressarcido por danos morais, aduzindo que teve sua linha 

cancelada unilateralmente pela empresa reclamada, requerendo ainda a 

devolução de seu número com o funcionamento na modalidade pré-paga. 

No mérito, a Reclamada aduz pela inocorrência de danos morais, visto que 

o cancelamento da linha se deu por culpa exclusiva do consumidor, pois 

existiam débitos em aberto não adimplidos pelo autor que impossibilitou a 

migração, ocorrendo o cancelamento, pugnando assim pela improcedência 

dos pedidos. Pois bem. O pedido autoral é improcedente, senão vejamos: 

Verifico que o cerne da questão gira em torno do descontentamento do 

autor quando do cancelamento de sua linha telefônica, entretanto, a 

empresa reclamada logrou êxito em modificar os direitos da parte autora, 

colacionando diversas telas sistêmicas comprovando que o respectivo 

cancelamento da linha do autor deu-se em razão de débito em aberto, 

cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Nesse 

sentido, nossa Egrégia Turma Recursal firmou entendimento: “ALEGAÇÃO 

DE NÃO DISPONIBILIZAÇÃO E CANCELAMENTO DA LINHA. NÃO 

COMPROVADO. DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. 

COBRANÇA DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. CONDENAÇÃO 

EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. No 

caso, a parte autora alega que realizou a contratação de uma linha 

telefônica móvel com a parte ré, mas que os serviços nunca foram 

disponibilizados, o que fez com que cancelasse os serviços. Em 

contrapartida, a parte ré afirma que o serviço foi disponibilizado, 

apresentando contrato, faturas com consumo de internet e torpedos, bem 

como histórico de pagamento e de inadimplência, bem como contesta o 

cancelamento, uma vez que não foi indicada qualquer data específica ou 

protocolo de atendimento desse. 2. Se a empresa de telefonia comprova a 

origem da obrigação, referente à utilização da linha telefônica, a inclusão 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do 

inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não 

gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.3. Inexistindo prova de 

que a consumidora solicitou o cancelamento da linha comprovada e quitou 

todos os débitos pendentes, tendo em vista que sequer indicou um número 

de protocolo das reclamações e do próprio cancelamento, de forma a 

corroborar com as alegações de que o plano jamais foi disponibilizado, 

não há como condenar a parte ré à reparação por danos morais se não 

restam comprovados os fatos constitutivos de direito, nos termos do art. 

373, I do CPC.4. Conforme constou na fundamentação da sentença 

homologada pelo juiz: “Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços assinado, histórico de chamadas, pagamentos e 

ainda, telas de seu sistema interno, apontando a existência de 

contratação.Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do CPC.“In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais.”. 5. A sentença, que julgou improcedente o pleito inicial, bem como 

acolheu o pedido contraposto para condenar a parte autora ao pagamento 

do valor de R$ 303,10 (trezentos e três reais e dez centavos) e multa de 

1% sobre o valor da causa, em decorrência da litigância de má fé, não 

merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 

EDSON DIAS REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 30/11/2017, 

Publicado no DJE 06/12/2017)” Outrossim, importante dar relevo para o 

fato que o autor não impugnou a contestação apresentada, momento que 

tinha para contrapor as alegações da reclamada e comprovar a falha na 

prestação dos serviços dessa em efetuar o cancelamento de forma 

indevida de sua linha, sendo medida de rigor a improcedência de todos os 

pedidos da inicial. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do NCPC, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL e 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

propostas pela parte autora, com a extinção do processo com resolução 

do mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000363-94.2018.8.11.0021 REQUERENTE: MARIOZAM DA CRUZ 

SANTIAGO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e bem instruído 

a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e 

economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Rejeito a 

preliminar no tocante a inépcia da petição inicial, visto que se confunde 

com o mérito. Rejeito ainda a preliminar no tocante à incompetência deste 

juízo ante a necessidade da realização de perícia técnica, haja vista que 

não há dispositivo na Lei 9.099/95 que permita inferir que a complexidade 

da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). 

Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como dos documentos 

juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa de pedir e do 

pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a aplicação do 

direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 

9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor econômico da 

pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são 

“causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas 

um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, 

IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Ultrapassada as preliminares, passo 

ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PROPRAGANDA 

ENGANOSA proposta por MARIOZAM DA CRUZ SANTIAGO em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte reclamante alega, em síntese, que 

é cliente da ora reclamada prestadora de serviço de telefonia móvel e da 

internet, tempo em que vem cumprindo rigorosamente com a sua obrigação 

contratual, pagando em dia os valores devidos em contraprestação ao 

serviço contratado, entretanto, ao passar dos meses e analisar suas 

faturas, percebeu que começou a receber faturas em valores mais 

elevados do que o contratado, sem seu consentimento e sem sua 

solicitação. Aduz ainda pela falta de sinal de telefonia móvel e que esse 

problema é de conhecimento público e notório na cidade de Água Boa-MT, 

o que vem lhe acarretando grandes transtornos, pois quando tentam ligar 

em seu número, recebem a mensagem automática mencionando que o 

telefone encontra-se desligado, bem como pela disposição do sinal de 4G 

na cidade, pugnando assim pela reparação a título de danos morais que 

entende ter sofrido por veiculação de propaganda enganosa pela 

reclamada. No mérito, a Reclamada impugna os pedidos da inicial da 

autora, aduzindo pela perfeita qualidade do sinal na cidade de Água 

Boa-MT, bem como pela inexistência do dever de indenizar em danos 
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morais, pugnando assim pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois 

bem. Resta clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte 

Reclamante, como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta 

detentora de domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e 

de elevado poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito 

da outra parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso 

em tela, deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em falha na prestação de serviço de 

telefonia – a parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o 

deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus 

da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a 

ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios 

de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de 

cooperar com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica 

de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a 

nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera 

de cognição e conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte 

Reclamante colacionou provas satisfatórias o suficiente a fim de 

comprovar a verossimilhança de suas alegações, notadamente com 

apresentação de cartazes e panfletos de lojas credenciadas pela 

Reclamada que comprovam a venda de pacotes de Internet 4G sem ao 

menos oferecer o produto na região, induzindo assim o consumidor a erro, 

bem como testes de medidores de velocidade que comprovam a falha 

completa na prestação dos serviços de Internet. De outra banda, verifico 

que empresa Reclamada não logrou êxito em comprovar que o sinal de 

telefonia na cidade de Água Boa-MT eram satisfatórios o suficiente para 

modificar os direitos da parte autora, bem como a disposição do sinal de 

Internet 4G na cidade conforme amplamente propagado, ônus que lhe 

incumbia, pois as telas sistêmicas colacionadas em sua defesa atestam 

que no município somente dispõe do sinal 2G, tampouco 3G e sequer 4G, 

ao contrário do amplamente propagado por meio de suas publicidades no 

comércio local, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II 

do NCPC. Desta feita, entendo que Reclamada agiu com negligência sem 

as cautelas devidas, de sorte a causar severos transtornos e 

constrangimentos pela desídia para com o consumidor, oferecendo um 

serviço de assinatura de internet móvel e não cumprindo com o disposto 

no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a seguinte disposição: "Art. 

30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada 

por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e 

serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer 

veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado." O 

princípio da vinculação da oferta, no entanto, não é para punir erros ou 

falhas cometidas pelos fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo 

CDC para coibir a prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se 

que a parte reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, 

apesar de ter realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu 

acordo frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

satisfatória. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, bem como diante da veiculação de 

propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de Internet 4G 

na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar 

por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. Assim, 

ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a venda 

que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos morais. 

DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido que tal 

quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser norteado pelos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros prismas, 

entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, 

a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; 

assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente a causar 

repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, em regra o 

descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, inobstante, na 

situação em tela, a frequência de problemas no sinal de telefonia por 

prazo considerável diante da veiculação de propaganda enganosa supera 

o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 

prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 

alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 

o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 

técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, 

porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha 

causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência 

pátria. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a cobrança de valores 

indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria tem se inclinado para 

restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos moldes do 

art. 42, p.ú, do CDC. Com efeito, a única hipótese em que é vedada a 

repetição do indébito é no caso de engano justificável, o que não 

vislumbro no presente caso, vez que a empresa reclamada não adotou as 

cautelas necessárias para evitar que fosse alterado os valores dos 

planos da parte reclamante sem o seu consentimento. Todavia, tendo em 

vista a escassez de elementos quantificadores do prejuízo amargado, não 

deve ocorrer a repetição do indébito. Isto porque a parte autora não 

mensurou na petição inicial o montante do valor total cobrado 

indevidamente pela empresa de telefonia ré e formulou pedido genérico, 

sendo que nos Juizados Especiais é vedada a prolação de sentença 

ilíquida, conforme a expressa disposição do artigo 38, parágrafo único da 

Lei nº 9.099/95. Corroborando: "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO 

SPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO. 

ÔNUS DA RÉ. DANO MORAL IN RE IPSA. PEDIDO ILÍQUIDO QUANTO À 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DECISÃO ILÍQUIDA. INADMISSIBILIDADE DE 

PROFERIR DECISÃO ILÍQUIDA EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO 

PARCIAL DO FEITO, EX OFFICIO. 1. . A autora juntou aos autos 

documentos que embasam sua pretensão e conferem verossimilhança a 

seus argumentos (fls. 07/19). A ré, por sua vez, não logrou êxito em 

comprovar a regularidade da inscrição do nome da autora no SPC (art. 

333, II, do CPC). 2. Indenização por danos morais que se impõe, em 

decorrência do abalo de crédito sofrido, como função 

punitivo-pedagógica, a fim de evitar a reiteração da conduta abusiva da 

requerida. Dano in re ipsa, conforme orientação pacificada no STJ. 3. 

Quantum indenizatório fixado em patamar que evita o enriquecimento sem 

causa da autora, observância os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade e está em consonância com o valor adotado pelas 

Turmas Recursais em casos análogos. 4. Inviável a pretensão à 

devolução de valores, por ser inadmissível decisão ilíquida no âmbito dos 

Juizados Especiais Cíveis (parágrafo único do art. 38 Lei n. 9.099/95). No 

ponto, deve ser extinto o processo sem a resolução do mérito (art. 267 

caput , inc. I, c/c art. 295 caput, inc. I, parágrafo único, inc. III, ambos do 

CPC). (TJ-RS - Recurso Cível: 71002705432 RS, Relator: Edson Jorge 

Cechet, Data de Julgamento: 27/10/2011, Primeira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/10/2011)” Por esta razão, 

merece ser rejeitada a pretensão inicial de restituição em dobro. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE 

RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do mérito para 

o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA BRASIL S.A a 

pagar indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante 

MARIOZAM DA CRUZ SANTIAGO no valor de R$ 3.000 (três mil reais), 

valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 

405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de 

publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 
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presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos 

do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, 

HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000318-90.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MAYCON DOUGLAS FERNANDES MENEGATTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000318-90.2018.8.11.0021. REQUERENTE: MAYCON DOUGLAS 

FERNANDES MENEGATTI REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO 

S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Inicialmente rejeito a preliminar por 

inépcia aventada pela defesa, uma vez que se confunde com o mérito. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, possibilitando o 

julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I do CPC, pois não há 

necessidade de produção e provas. Então, atento aos princípios da 

economia e celeridade processual, passo a decidir. Trata-se de AÇÃO 

RECLAMATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS 

proposta por MAYCON DOUGLAS FERNANDES MENEGATTI em face de 

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A onde a parte reclamante alega, em 

síntese, que adquiriu da reclamada dois aparelhos celulares Smartphone 

Samsung Galaxy A5 2017, entretanto, jamais recebeu a mercadoria, 

motivando a propositura da presente ação. Citada, a empresa reclamada 

confirmou a existência da compra, impugnando os pedidos da inicial do 

autor e aduzindo que este não trouxe provas de suas alegações no 

tocante ao pedido para reembolso dos valores, bem como pela 

inexistência do dever de indenizar em danos morais, pugnando ao final 

pela improcedência dos pedidos. Pois bem, da análise dos autos, bem 

como dos documentos que o instruem, tendo que o direito milita em favor 

da reclamante, pois em que pese as alegações da parte reclamada, não 

foi capaz de modificar os direitos da parte autora, nos termos do art. 373, 

II do NCPC, visto que a reclamante apresentou provas satisfatórias 

(e-mails, notas fiscais e comprovantes de pagamento) que comprovam a 

verossimilhança de suas alegações. De início destaca-se que toda venda 

efetuada é claramente definido pelo fornecedor o prazo de entrega dos 

produtos objetos do contrato. Na documentação que acompanha o 

presente verifica-se que os produtos adquiridos jamais foram entregues. 

O CDC traz em seu artigo abaixo a seguinte disposição: "Art. 30. Toda 

informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por 

qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e 

serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer 

veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado." O 

princípio da vinculação da oferta, no entanto, não é para punir erros ou 

falhas cometidas pelos fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo 

CDC para coibir a prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se 

que a parte reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, 

apesar de ter realizado o pagamento de seu produto, teve seu acordo 

frustrado pela requerida, que não lhe entregou a mercadoria. Cumpre 

salientar que o simples atraso na entrega de produto, por si só, não é 

suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto o atraso na entrega 

de bem adquirido por prazo considerável supera o mero aborrecimento, 

caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar por parte 

daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. Assim, ante o 

descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a venda que fez, 

como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos morais. Nesse 

sentido, nossa Egrégia Turma Recursal firmou o seguinte entendimento: 

“RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - COMPRA VIA 

INTERNET (JOGO DE PANELA) - PRODUTO NÃO ENTREGUE - ALEGAÇÃO 

DE CULPA DA TRANSPORTADORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO QUE VISA 

MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO - RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. A responsabilidade do fabricante e do 

fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em 

decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do 

CDC. Havendo a compra de produto (jogo de panela), com data certa de 

entrega, e não havendo a entrega do mesmo, imperioso o dever de 

indenizar, material e moralmente. O valor da indenização por danos morais 

deve ser fixada em consonância com os critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade, sendo que majoro o valor fixado de R$ 1.000,00 (mil 

reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (RI 277/2014, DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE 

MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 10/06/2014, Publicado 

no DJE 16/07/2014)” DO DANO MORAL No tocante ao quantum 

indenizatório, é sabido que tal quantia deve atender aos fins que se 

presta, devendo ser norteado pelos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, dentre outros prismas, entre eles, a condição 

econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano e 

o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; assim, o valor deve ser 

arbitrado de forma suficiente a causar repercussão em sua esfera 

patrimonial. E como já dito alhures, em regra o descumprimento contratual 

não caracteriza o dano moral, inobstante, na situação em tela, a não 

entrega da mercadoria adquirida configura dano moral indenizável. E 

visando minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, 

dentro do prazo de entrega pactuado, informar a possibilidade de eventual 

atraso na entrega, para que o consumidor busque alternativas para evitar 

a geração de danos, tal como a desistência de compra – que aqui se 

reveste de desistência de celebração contratual, já que o contrato não foi 

aperfeiçoado, o que aconteceria com a entrega do produto. No caso em 

testilha, verifica-se que o reclamante tentou de forma administrativa 

resolver o impasse entrando em contato por diversas vezes com a 

requerida, restando infrutíferas todas as tentativas. Assim, no tocante ao 

pedido de reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da 

reclamada causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de 

mero dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de 

expectativa pela falha na entrega do produto frustram a relação de 

consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, tendo em 

vista os valores envolvidos na relação jurídica, o caráter sancionatório da 

medida, bem como ausência de comprovação de constrangimentos 

decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual se apresenta 

moderado e suficiente a fim de não acarretar em enriquecimento sem 

causa do reclamante. Deixo de adotar a estimativa da inicial, porque não 

foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha causado 

outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou profissional, além 

de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do caso concreto e 

em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência pátria. DA 

DEVOLUÇÃO DOS VALORES No que tange a devolução dos valores, 

entendo que merece guarida, uma vez que restou devidamente 

comprovado por meio documental os pagamentos. Assim, deverá ser 

restituído ao autor o valor de R$ 2.548,00 (dois mil quinhentos e quarenta e 

oito reais), devidamente atualizado. DISPOSITIVO Diante do exposto e por 

tudo mais que consta nos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS da inicial, com a extinção 

do processo com julgamento do mérito para: A) CONDENAR a empresa 

reclamada CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A E ONOFRE ELETRO 

LTDA, a restituir o valor de R$ 2.548,00 (dois mil quinhentos e quarenta e 

oito reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do 

pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% desde a citação; B) 

CONDENAR a empresa reclamada CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A E 

ONOFRE ELETRO LTDA a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a 

título de indenização por danos morais ocasionados ao reclamante 

MAYCON DOUGLAS FERNANDES MENEGATTI, valor com a incidência de 

juros de 1% ao mês a partir da citação (404 e 405 do CC) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da publicação desta sentença (súmula 

362 do STJ). Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do 
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Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010023-32.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA APARECIDA VALENTE SIQUEIRA DE LIMA (EXEQUENTE)

TANIA BENEDITA CORREIA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO (ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXECUTADO)

MULTICOBRA COBRANCA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

8010023-32.2014.8.11.0021. EXEQUENTE: SANDRA APARECIDA 

VALENTE SIQUEIRA DE LIMA EXECUTADO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, MULTICOBRA COBRANCA LTDA 

Vistos, etc. Tratam-se os presentes autos de EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ajuizado por 

MULTICOBRA COBRANÇA LTDA e IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA ajuizado por BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO em face de SANDRA APARECIDA VALENTE SIQUEIRA 

DE LIMA, alegando ambas excesso de execução, uma vez que discordam 

da multa fixada a título de astreintes pelo descumprimento de decisão 

liminar. Pois bem. Tendo em vista que as impugnantes não lograram êxito 

em comprovar suposto excesso na execução, não há de se falar em 

procedência dos pedidos para afastar a cobrança. Isto porque, não 

obstante os argumentos expendidos pelas impugnantes, estes não 

prosperam e verifico ter o condão de rediscussão do mérito, uma vez que 

no provimento jurisdicional originário foi reconhecida a ilegalidade das 

cobranças e o descumprimento de decisão liminar pelas empresas 

reclamadas, conforme fundamentos já contidos na sentença proferida. A 

presente impugnação tem evidente cunho protelatório, uma vez que deixa 

de apontar qualquer excesso na execução questionada, limitando-se na 

tentativa de rediscutir o mérito, qual seja alegado excesso na execução, 

sendo que o meio cabível seria o Recurso Inominado. Nesse sentido, tem 

orientado nossa Egrégia Turma Recursal: “RECURSO CIVEL INOMINADO - 

EMBARGOS À EXECUÇÃO - FIM PROTELATÓRIO - REEXAME DE MATÉRIA 

DE MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA PELOS PROPRIOS FUNDAMENTOS. 1. 

O embargante pretende reabrir discussão de matéria já apreciada na fase 

de conhecimento e devidamente acobertada pela coisa julgada. 2. Desta 

forma, não traz o embargante à apreciação qualquer das hipóteses 

elencadas no art 52, inc. IX, da Lei 9099/95, os embargos não podem ser 

recebidos e conhecidos. 3. ISTO POSTO, rejeito os embargos 

apresentados, por incabíveis, visto ter sido o pedido da reclamante, 

julgado procedente, determinando o regular processamento da execução, 

em seus ulteriores termos. 4. Sentença mantida por seus próprios e 

jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, 

na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Honorários advocatícios fixados 

em 15% do valor condenação, mais custas processuais, a cargo da 

recorrente. (RI 1091/2010, DR. EVINER VALÉRIO, 6ª TURMA RECURSAL, 

Julgado em 15/07/2010, Publicado no DJE 23/09/2010)” Dispositivo Diante 

do exposto, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta 

pelas reclamadas, uma vez que são manifestamente protelatórios. Tendo 

em vista o deposito judicial efetuado pelas reclamadas na id 4441751, 

expeça-se o alvará para pagamento em favor do exequente. Dou a 

presente por publicada. Saem os presentes intimados. Intime-se a parte 

reclamante para indicar conta bancária para fim de levantamento dos 

valores. Às providências necessárias. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput 

da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000588-17.2018.8.11.0021
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RONALDO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO GOMES DA FONSECA (REQUERIDO)

ANDERSON VALENTE ARAUJO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000588-17.2018.8.11.0021. REQUERENTE: RONALDO GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: CICERO GOMES DA FONSECA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

RONALDO GOMES DA SILVA em face de CICERO GOMES DA FONSECA, 

onde a parte autora alega, em síntese, que foi vítima de comentários 

caluniosos e depreciativos por atitude do requerido, consistentes em 

insultos de desqualificação profissional e cunho pessoal em público que 

repercutiram negativamente em sua esfera íntima, motivando a propositura 

da presente ação. Em sua defesa, o requerido aduz que jamais efetuou 

quaisquer comentários ofensivos ou negativos sobre a pessoa do autor, 

sustentando que não comenta sobre funcionários ou ex-funcionários com 

terceiros, pugnando ao final pela improcedência dos pedidos da inicial e 

procedência dos pedidos contrapostos a título de indenização por danos 

morais. Pois bem. Por certo que as provas trazidas ao processo se 

destinam ao julgador, cabendo a ele sua avaliação, não estando obrigado 

a aderir às teses apresentadas pelas partes, podendo, pois, dentro do 

seu livre convencimento, valorá-las de acordo com o contexto da causa, 

da forma que lhe for mais adequada. Cediço que para a configuração do 

dano moral faz-se necessária a demonstração dos seguintes 

pressupostos: a) ação ou omissão do agente; b) ocorrência de dano; c) 

culpa e d) nexo de causalidade. Assim, da análise detida dos autos, tenho 

que não merecem prosperar as alegações da parte autora de que sofreu 

danos morais em razão dos fatos narrados na inicial, isto porque os fatos 

ocorridos caracterizam, tão-somente, aborrecimentos decorrentes da 

relação jurídica existente entre as partes, comum e rotineiro na vida em 

sociedade. Neste esteio, verifica-se que a parte autora requer a 

indenização por danos morais decorrentes das condutas do requerido. Em 

vastas considerações, afirma que foi vítima de agressões psicológicas 

graves, em razão de atitudes e palavras ofensivas à sua dignidade 

humana perpetrada pelo requerido em local público e na frente de muitas 

pessoas, que lhe causaram imenso sofrimento e abalos psicológicos. 

Esclareça-se, em princípio, que dano moral é todo sofrimento decorrente 

de lesão a direitos de personalidade, cujo conteúdo é a dor, o espanto, a 

emoção, a vergonha, sempre marcados por uma dolorosa sensação 

experimentada pela pessoa em seu íntimo. Bem assim, consigne-se que a 

tutela da dignidade da pessoa humana é o fundamento máximo do 

ordenamento jurídico, protegido, inclusive, pela Carta Magna, cabendo, 

pois, a indenização por ofensas sofridas à honra – que é um dos atributos 

que compõem os direitos de personalidade, insculpidos na Constituição 

Federal. Por outro lado, ainda, vale ressaltar que a indenização por dano 

moral pressupõe a existência de ato ilícito, de forma que é imprescindível a 

comprovação deste para que se faça imperiosa a obrigação de reparar o 

dano, sendo indispensável a relação de causalidade entre a ação do 

agente e a lesão sofrida. Nessa premissa, pois, decorre que todo ser 

humano é titular do direito à honra, em qualquer situação, mormente nas 
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relações de trabalho. Todavia, importante registrar que eventuais 

desentendimentos entre ex-colegas de trabalho, embora desagradáveis, 

não ensejam, por si só, o direito à reparação a título de danos morais. 

Verificada a reciprocidade de acusações e de ofensas, sem excesso, 

afasta-se o dever de indenizar, notadamente quando não comprovados os 

elementos ensejadores da responsabilidade civil, que devem ser 

satisfatoriamente comprovados e sopesados. Em verdade, a melhor 

compreensão permite assentar que as alegações da parte autora estão 

relacionadas com as vicissitudes existentes no seu relacionamento com o 

requerido em seu ambiente de trabalho e, nesse particular, não há que se 

falar em ato ilícito hábil a ocasionar dano moral que seja passível de 

indenização. A propósito do tema, há de se consignar que tanto a melhor 

doutrina como a jurisprudência pátria vêm sedimentando o entendimento 

de que o dano moral suportado por alguém não se confunde com meros 

aborrecimentos do dia-a-dia, que não dão ensejo à indenização, pois se 

inserem nos transtornos passíveis de ocorrer na vida de qualquer pessoa, 

insuficientes, portanto, para causar mácula a qualquer bem 

personalíssimo. Conforme dito alhures, a situação fática permanente de 

conflito entre as partes retira qualquer respaldo jurídico da pretensão 

formulada na exordial pela parte autora, de forma que, ainda que plausível 

a ocorrência de ofensas ao mesmo, por si sós, não são capazes de 

serem socorridas pela reparação pleiteada, uma vez que aborrecimentos 

e dissabores não podem ser alçados ao patamar de dano moral. A 

indenização por danos morais pressupõe inequívoca comprovação de 

lesão à imagem, honra, intimidade ou vida privada da vítima (artigo 5º, X, 

da Constituição Federal), o que a meu ver não se configurou no caso dos 

autos, em que ocorreu um mero episódio de desentendimento entre 

ex-colegas de trabalho, situação que não está apta a romper o equilíbrio 

psicológico do indivíduo, afetando a sua imagem, honra e convívio social. 

Assim, ao compulsar detidamente os autos, bem como as testemunhas 

arroladas, pode-se verificar que toda matéria fática está norteada de 

acusações envolvendo peculiaridades sobre a natureza dos serviços 

entre os demandantes – situações que, muito provavelmente, resultaram 

em hostilidade de uma e outra parte. Nas palavras de Sérgio Cavalieri 

Filho: “Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade 

exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de 

fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, 

entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas 

e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.” (in, 

Programa de Responsabilidade Civil. 6ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 

2005. Pg. 105). O Jurista Carlos Roberto Gonçalves, em sua obra 

Responsabilidade Civil, página 549, afirma que: “Para evitar excessos e 

abusos, recomenda Sérgio Cavalieri, com razão, que só se deve reputar 

como dano moral “a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à 

normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do 

indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilibro em seu 

bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no 

trânsito, entre os amigos, e até no ambiente familiar, tais situações não 

são tão intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico 

do indivíduo.” Nesse sentido, vale colacionar entendimento do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais que, em caso semelhante, assim 

decidiu, in litteris: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

BRIGA ENTRE COLEGAS DE TRABALHO. MERA ANIMOSIDADE. DANO 

MORAL. INEXISTÊNCIA. Eventuais desentendimentos entre colegas de 

trabalho, embora desagradáveis, não ensejam, por si só, o direito à 

reparação a título de danos morais. Verificada a reciprocidade de 

acusações e de ofensas, sem excesso, afasta-se o dever de indenizar, 

notadamente quando não comprovados os elementos ensejadores da 

responsabilidade civil. TJ-MG - Apelação Cível AC 10249100013443001 

MG (TJ-MG) - Data de publicação: 12/04/2013 Em situação análoga, 

também decidiu o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: 

Ementa: AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. OFENSAS VERBAIS. 

DISCUSSÃO ENTRE COLEGAS DE TRABALHO. ANTIGA ANIMOSIDADE. 

INSUFICIENCIA PROBATÓRIA QUANTO A EXISTÊNCIA DE OFENSA 

RACIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível 

Nº 71005917190, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 25/02/2016 Daí porque se 

conclui que a pretensão formulada nos autos não enseja a reparação por 

danos morais. Desta feita, tenho que não houve qualquer lesão a nenhum 

dos bem jurídicos acima mencionados, bem como a parte autora não 

comprovou que tenha sofrido qualquer prejuízo de cunho personalíssimo, 

fato este que afasta a ocorrência de dano moral. Da mesma forma, não 

vislumbro a ocorrência de dano moral a título de pedido contraposto 

pleiteado pelo requerido, nos mesmos fundamentos já discorridos em 

linhas pretéritas. DISPOSITIVO Diante do exposto e por tudo mais que 

consta nos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE AUTORA, bem 

como IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONTRAPOSTOS PELO 

REQUERIDO, com a extinção do processo com resolução do mérito. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO 

Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de 

Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 27 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Comarca de Alto Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 75929 Nr: 4046-33.2016.811.0020

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO JACOMETTI DE 

OLIVEIRA - OAB:18045/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT

 Intimação do requerido para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

laudo médico.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 92651 Nr: 1096-80.2018.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANILLO MAGALHÃES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERTRAN - SERTÃOZINHO TRANSPORTES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANA MAYRA TORCHIA 

FRANCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AZEVEDO 

KAIRALLA - OAB:SP/143.415

 Intimação da parte requerida na pessoa de seu advogado da audiência 

designada para o dia 05/11/2018 às 13h00min(MT) que se realizará no 

CEJUSC desta comarca.

Jandira de B. L. e Silva

Auxiliar Judiciário

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010196-93.2013.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO (EXEQUENTE)

JOSE GERVASIO DE FREITAS NETO (ADVOGADO(A))

GETULIO ALVES LOPES (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MARINA CAROLINE DE OLIVEIRA RESENDE (ADVOGADO(A))

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010196-93.2013.8.11.0020. EXEQUENTE: PAULO ROBERTO 

EXECUTADO: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos. 1. Consultando 

o DJE verifiquei que a intimação da sentença ocorreu em nome da 

causídica MARINA CAROLINE DE OLIVEIRA RESENDE, quando, nos autos, 

existe pedido expresso de que as intimações se dessem em nome de 

HUGO FILARDI, OAB/RJ 120.550, bem como DR. CARLOS ROBERTO 

SIQUEIRA CASTRO, OAB/MT 315103/A, conforme contestação (ID. 

7099161). 2. Todavia, os advogados não foram habilitados no feito e, 

consequentemente, não foram intimados da sentença prolatada em 

18/02/2016 (Evento 7099208). 3. Em verdade, quando da expedição da 

intimação da sentença, apenas a Drª. MARINA CAROLINE DE OLIVEIRA 

RESENDE encontrava-se habilitada como patrona do empresa reclamada. 

4. Evidente, portanto, o desrespeito ao disposto no art. 272, § 5.º, do 

CPC/15: “§5º Constando dos autos pedido expresso para que as 

comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos 

advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.” 5. Friso 

que ainda que a intimação em questão tenha ocorrido quando da vigência 

do CPC/73, o novel dispositivo trazido pelo CPC/15 apenas positivou 

entendimento há muito consolidado na jurisprudência, inclusive do C. STJ, 

senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. PEDIDO 

DA PARTE NO BOJO DAPETIÇÃO INICIAL. APELAÇÃO. JULGAMENTO. 

PUBLICAÇÃO NO NOME DEADVOGADO DIVERSO. NULIDADE. INTIMAÇÃO 

EXCLUSIVA. NÃO OBSERVÂNCIA.SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA 

DE PODERES. REITERAÇÃO. DESNECESSIDADE. NULIDADE ABSOLUTA. 1. 

Verifico que na petição inicial às fls. 21/50 (e-STJ) houve requerimento 

expresso no sentido de que as publicações fossem feitas exclusivamente 

em nome dos advogados Helcio Honda e Rita de Cassia Correard Teixeira 

(fls. 50, e-STJ). 2. HAVENDO REQUERIMENTOEXPRESSO DE 

INTIMAÇÃOEXCLUSIVA,É NULA A INTIMAÇÃO EM NOME DE OUTREM, 

AINDA QUE CONSTE NOS AUTOS INSTRUMENTO DE 

SUBSTABELECIMENTO.3. Com efeito o pedido de intimação exclusiva deve 

ser realizado em petição, e não é necessário sua reiteração no decorrer 

do processo. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

modificativos, para dar provimento ao recurso especial e declarar a 

nulidade da publicação onde não consta o nome dos advogados indicados 

no pedido de intimação exclusiva fls. 50, e-STJ.” (STJ - EDcl no AgRg no 

AREsp :  100615  BA  2011 /0299990 -4 ,  Re la to r :  M in i s t r o 

HUMBERTOMARTINS,Data de Julgamento: 16/10/2012, T2 - 

SEGUNDATURMA,Data de Publicação: DJe 24/10/2012). 6. Destarte, não 

há se falar em trânsito em julgado da sentença, devendo ser restituído a 

parte reclamada o prazo recursal. 7. DETERMINO a habilitação dos 

advogados da parte ré, HUGO FILARDI, OAB/RJ 120.550 e CARLOS 

ROBERTO SIQUEIRA CASTRO, OAB/MT 315103/A. 8. Após, promova a 

Escrivania a renovação da intimação dos mesmos da sentença de ref. 

7099208. 9. INTIMEM-SE. 10. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 27007 Nr: 238-71.2007.811.0008

 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: LIDERGAS TRANSPORTE, COMERCIO E DISTRIBUIDORA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. G. DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL DREYER - OAB:8413/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL DREYER - 

OAB:8413/MT

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): A. G. de Campos, CNPJ: 

04619020000104, brasileiro(a), Endereço: Av. Marechal Rondon, Nº 753, 

Bairro: Centro, Cidade: Barra do Bugres-MT

Resumo da Incial:Lidergas Transporte, Comercio e Distribuidora Ltda, 

CNPJ: 73725517000383, Endereço: Av. Principal, S/nº, Bairro: Jardim 

Brasil, Cidade: Cuiabá-MT., ajuizou a Ação de Execução de Título 

Executivo Extrajudicial em desfavor de A. G. Campos. A Exequente é 

credora da Executada pelo quantia liquida, certa e exigível de R$ 

10.024,00, com vencimento em 15/08/2004 e 15/03/2006, emitido pela 

mesma, sendo a 1º R$ 5.524,00 (cinco mil quinhentos e vinte e quatro 

reais) e 2º R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Todas as notas 

promissórias estão vencidas e não pagas. Assim, vencido o título de 

crédito, e exequente não conseguiu receber amigavelmente seu crédito e 

até o momento não foi resgatado. O valor de débito atualizado até 

15/01/2007, corresponde ao valor de R$ 13.767,77 (treze mil e setecentos 

e sessenta e sete reais e setenta e sete centavos).

Decisão/Despacho:Vistos. Defiro o pedido de fl. 118. Cite-se a parte 

executada, por edital, na forma do artigo 256, inciso I, do Código e 

Processo Civil, com prazo de 30 (trinta) dias. CUMPRA-SE, expeça-se o 

necessário.

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 134666 Nr: 1359-51.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CORNÉLIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.1) Diante das informações contidas nos autos, revogo a 

nomeação de folhas 37/39 e, ante necessidade de realização de prova 

pericial, NOMEIO perita judicial na pessoa da DRA. JÉSSICA BISPO 

BRANDÃO – CRM: 10093-MT, com endereço no Hospital Regional, Av. 

Castelo Branco, nesta cidade de Barra do Bugres - MT, para realização de 

perícia na parte autora, que servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso, ficando a perícia DESIGNADA para o 

dia 02 de outubro de 2018, às 13h00min, no endereço supra(...)INTIME-SE 

a parte autora para comparecer no local, dia e horário designados para se 

submeter ao exame pericial, devendo a parte autora apresentar eventuais 

exames e/ou laudos atuais. APÓS a juntada do laudo proceda a CITAÇÃO 

da parte REQUERIDA para utilizar-se, no prazo de 30 (trinta) dias e se 

assim desejar, das respostas cabíveis ao caso vertente, salientando que 

se não apresentar contestação serão presumidos como aceitos e 

verdadeiros (art. 285 c/c art. 319 do CPC) os fatos alegados pela parte 

requerente, BEM COMO PARA MANIFESTAR SOBRE O LAUDO 

PERICIAL.Na sequencia, apresentada contestação pela requerida, 

havendo arguição de matéria preliminar, diga o autor, BEM COMO 

MANIFESTE SOBRE O LAUDO PERICIAL.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136076 Nr: 2186-62.2018.811.0008

 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: MARIA DO CARMO ALEXANDRE DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.1) Diante das informações contidas nos autos, revogo a 

nomeação de folhas 30/32 e, ante necessidade de realização de prova 

pericial, NOMEIO perita judicial na pessoa da DRA. JÉSSICA BISPO 

BRANDÃO – CRM: 10093-MT, com endereço no Hospital Regional, Av. 

Castelo Branco, nesta cidade de Barra do Bugres - MT, para realização de 
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perícia na parte autora, que servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso, ficando a perícia DESIGNADA para o 

dia 02 de outubro de 2018, às 14h00min, no endereço supra. 

(...)INTIME-SE a parte autora para comparecer no local, dia e horário 

designados para se submeter ao exame pericial, devendo a parte autora 

apresentar eventuais exames e/ou laudos atuais. APÓS a juntada do laudo 

proceda a CITAÇÃO da parte REQUERIDA para utilizar-se, no prazo de 30 

(trinta) dias e se assim desejar, das respostas cabíveis ao caso vertente, 

salientando que se não apresentar contestação serão presumidos como 

aceitos e verdadeiros (art. 285 c/c art. 319 do CPC) os fatos alegados 

pela parte requerente, BEM COMO PARA MANIFESTAR SOBRE O LAUDO 

PERICIAL.Na sequencia, apresentada contestação pela requerida, 

havendo arguição de matéria preliminar, diga o autor, BEM COMO 

MANIFESTE SOBRE O LAUDO PERICIAL.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136420 Nr: 21046-04.2017.811.0055

 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: GIVANIO APARECIDO DE LIMA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANESSA CORREIA FRANCHINI 

VIEIRA - OAB:10.907-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.1) Diante das informações contidas nos autos, revogo a 

nomeação de folhas 45/47 e, ante necessidade de realização de prova 

pericial, NOMEIO perita judicial na pessoa da DRA. JÉSSICA BISPO 

BRANDÃO – CRM: 10093-MT, com endereço no Hospital Regional, Av. 

Castelo Branco, nesta cidade de Barra do Bugres - MT, para realização de 

perícia na parte autora, que servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso, ficando a perícia DESIGNADA para o 

dia 02 de outubro de 2018, às 15h30min, no endereço supra. (...) 

INTIME-SE a parte autora para comparecer no local, dia e horário 

designados para se submeter ao exame pericial, devendo a parte autora 

apresentar eventuais exames e/ou laudos atuais. APÓS a juntada do laudo 

proceda a CITAÇÃO da parte REQUERIDA para utilizar-se, no prazo de 30 

(trinta) dias e se assim desejar, das respostas cabíveis ao caso vertente, 

salientando que se não apresentar contestação serão presumidos como 

aceitos e verdadeiros (art. 285 c/c art. 319 do CPC) os fatos alegados 

pela parte requerente, BEM COMO PARA MANIFESTAR SOBRE O LAUDO 

PERICIAL.Na sequencia, apresentada contestação pela requerida, 

havendo arguição de matéria preliminar, diga o autor, BEM COMO 

MANIFESTE SOBRE O LAUDO PERICIAL.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 104747 Nr: 4613-37.2015.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALVES FERREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.1) Diante das informações contidas nos autos, revogo a 

nomeação de folhas 64/65 e, ante necessidade de realização de prova 

pericial, NOMEIO perita judicial na pessoa da DRA. JÉSSICA BISPO 

BRANDÃO – CRM: 10093-MT, com endereço no Hospital Regional, Av. 

Castelo Branco, nesta cidade de Barra do Bugres - MT, para realização de 

perícia na parte autora, que servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso, ficando a perícia DESIGNADA para o 

dia 02 de outubro de 2018, às 15h00min, no endereço supra. (...) APÓS a 

juntada do laudo, intimem-se a parte AUTORA e a Autarquia REQUERIDA 

para que se MANIFESTEM-SE no prazo comum e sucessivo de 05 (cinco) 

dias sobre o laudo pericial (art. 218, §3º).INTIME-SE a parte autora para 

comparecer no local, dia e horário designados pelo expert para se 

submeter ao exame pericial (no caso da perícia médica).Após, à 

conclusão. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 100549 Nr: 2462-93.2011.811.0055

 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: MARIA DE LOURDES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:12.983-MT, Estela Redivo da Costa - OAB:16.663-MT, IVONILZA 

MORAIS DE CARVALHO - OAB:14.801-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) FEDERAL 

DO INSS-MT - OAB:

 Vistos etc.1) Diante das informações contidas nos autos, revogo a 

nomeação de folhas 126/127 e, ante necessidade de realização de prova 

pericial, NOMEIO perita judicial na pessoa da DRA. JÉSSICA BISPO 

BRANDÃO – CRM: 10093-MT, com endereço no Hospital Regional, Av. 

Castelo Branco, nesta cidade de Barra do Bugres - MT, para realização de 

perícia na parte autora, que servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso, ficando a perícia DESIGNADA para o 

dia 02 de outubro de 2018, às 08h30min, no endereço supra. (...)APÓS a 

juntada do laudo, intimem-se a parte AUTORA e a Autarquia REQUERIDA 

para que se MANIFESTEM-SE no prazo comum e sucessivo de 05 (cinco) 

dias sobre o laudo pericial (art. 218, §3º).INTIME-SE a parte autora para 

comparecer no local, dia e horário designados pelo expert para se 

submeter ao exame pericial (no caso da perícia médica).Após, à 

conclusão. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 116601 Nr: 5739-88.2016.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES BATISTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.1) Diante das informações contidas nos autos, revogo a 

nomeação de folhas 112/113 e, ante necessidade de realização de prova 

pericial, NOMEIO perita judicial na pessoa da DRA. JÉSSICA BISPO 

BRANDÃO – CRM: 10093-MT, com endereço no Hospital Regional, Av. 

Castelo Branco, nesta cidade de Barra do Bugres - MT, para realização de 

perícia na parte autora, que servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso, ficando a perícia DESIGNADA para o 

dia 03 de outubro de 2018, às 10h30min, no endereço supraINTIME-SE a 

parte autora, para querendo, apresentar quesitos, no prazo de 15 (quinze) 

dias(...) APÓS a juntada do laudo, intimem-se a parte AUTORA e a 

Autarquia REQUERIDA para que se MANIFESTEM-SE no prazo comum e 

sucessivo de 05 (cinco) dias sobre o laudo pericial (art. 218, 

§3º).INTIME-SE a parte autora para comparecer no local, dia e horário 

designados pelo expert para se submeter ao exame pericial (no caso da 

perícia médica).Após, à conclusão. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 87623 Nr: 3404-04.2013.811.0008

 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: ADEMIR JOSE DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.1) Diante das informações contidas nos autos, revogo a 

nomeação de folhas 133/134 e, ante necessidade de realização de prova 

pericial, NOMEIO perita judicial na pessoa da DRA. JÉSSICA BISPO 
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BRANDÃO – CRM: 10093-MT, com endereço no Hospital Regional, Av. 

Castelo Branco, nesta cidade de Barra do Bugres - MT, para realização de 

perícia na parte autora, que servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso, ficando a perícia DESIGNADA para o 

dia 02 de outubro de 2018, às 14h30min, no endereço supra(...)APÓS a 

juntada do laudo, intimem-se a parte AUTORA e a Autarquia REQUERIDA 

para que se MANIFESTEM-SE no prazo comum e sucessivo de 05 (cinco) 

dias sobre o laudo pericial (art. 218, §3º).INTIME-SE a parte autora para 

comparecer no local, dia e horário designados pelo expert para se 

submeter ao exame pericial (no caso da perícia médica).Após, à 

conclusão. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 33294 Nr: 3041-27.2007.811.0008

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO GREGORIO DA SILVA, PERCY 

SERVILHA, Padreng - Pavimentação e Drenagem LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA DE JUSTIÇA - 

OAB:MINISTÉRIO PÚBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 Edital de Notificação - Terceiros e Interessados ME149

Prazo do edital:30

Notificando:Requerido(a): Padreng - Pavimentação e Drenagem Ltda, 

CNPJ: 01902246000111, brasileiro(a), Endereço: Rua Desembargador 

Ferreira Mendes, Nº 233, Sala 51, Bairro: Centro, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Percy Servilha, Cpf: 02175290115, Rg: 238.308 SSP MT 

Filiação: , brasileiro(a), casado(a), empresário, Endereço: Rua 

Desembargador Ferreira Mendes, Nº 233, Sala 50-51, Bairro: Centro, 

Cidade: Cuiabá-MT

Resumo da inicial:Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pelos 

Promotores de Justiça infrafirmados, no uso de suas atribuiçãoe 

institucionais, vem propor a presente Ação Civil Pública de 

Responsabilidade por Prejuizos causados ao patrimônio público, com 

pedido de indenização por danso morais contra João Gregório da Silva, 

Percy Servilha e Padreng - Pavimentação e Drenagem. A presente ação 

encontra-se pautada nos elementos factuais no IP n. 122/00, presidido 

pela autoridade da Delegacia de Polícia Civil, que constatou condutas 

ilegais praticatas pelo então Prefeito de Nova Olímpia, o Sr. João 

Gregórioda Silva, que importaram em sérios prejuizos aos cofres públicos. 

O caderno informativo mencionado doi instaurado com base nas 

apurações realizadas pela Comissão Especial de Investigação da 

Camâmra Municipal de Nova Olímpia, dentre inúmeros fatos apurados, 

apontou irregularidades na execução do contrato celebrado entre o 

município e a empresa Padreng - Pavimentação e drenagem. Conforme 

apurado, a empresa sagrou-se vendedora da licitação Carta convite n. 

16/95, para execução de obra pública referente ao preparo e 

assentamento de 5.900 (cinco mil e novecentos) metros linares de argeta, 

ao asfalto executado no JD Ouro Verde e a execução de uma rotatória na 

BR. 358/MT. Dá-se à presente causa o valor de R$ 218.856,29 (duzentos 

e dezoito mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e vinte e nove centavos).

Decisão/Despacho:Vistos. Defiro o pedido de fl. 348. Notifique-se os 

requeridos, por edital, na forma do artigo 256, inciso I, do Código e 

Processo Civil, com prazo de 30 (trinta) dias. Após, com ou sem 

apresentação de Defesa Prévia, conclusos para deliberação. 

CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Maria Aparecida de Souza - Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 80790 Nr: 2425-76.2012.811.0008

 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: MANOEL BRAZ BELICIO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.1) Diante das informações contidas nos autos, revogo a 

nomeação de folhas 95/96 e, ante necessidade de realização de prova 

pericial, NOMEIO perita judicial na pessoa da DRA. JÉSSICA BISPO 

BRANDÃO – CRM: 10093-MT, com endereço no Hospital Regional, Av. 

Castelo Branco, nesta cidade de Barra do Bugres - MT, para realização de 

perícia na parte autora, que servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso, ficando a perícia DESIGNADA para o 

dia 03 de outubro de 2018, às 14h30min, no endereço supra. INTIME-SE a 

parte autora, para querendo, apresentar quesitos, no prazo de 15 (quinze) 

dias. (...)APÓS a juntada do laudo, intimem-se a parte AUTORA e a 

Autarquia REQUERIDA para que se MANIFESTEM-SE no prazo comum e 

sucessivo de 05 (cinco) dias sobre o laudo pericial (art. 218, 

§3º).INTIME-SE a parte autora para comparecer no local, dia e horário 

designados pelo expert para se submeter ao exame pericial (no caso da 

perícia médica).Após, à conclusão. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 135372 Nr: 1789-03.2018.811.0008

 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: DULCINEIA CANDIDA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maíra Moura Soares - 

OAB:OAB/MT 13.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.1) Diante das informações contidas nos autos, revogo a 

nomeação de folhas 22/24 e, ante necessidade de realização de prova 

pericial, NOMEIO perita judicial na pessoa da DRA. JÉSSICA BISPO 

BRANDÃO – CRM: 10093-MT, com endereço no Hospital Regional, Av. 

Castelo Branco, nesta cidade de Barra do Bugres - MT, para realização de 

perícia na parte autora, que servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso, ficando a perícia DESIGNADA para o 

dia 03 de outubro de 2018, às 13h00min, no endereço supra. 

(...)INTIME-SE a parte autora para comparecer no local, dia e horário 

designados pelo expert para se submeter ao exame pericial (no caso da 

perícia médica).APÓS a juntada do laudo proceda a CITAÇÃO da parte 

requerida para utilizar-se, no prazo de 30 (trinta) dias e se assim desejar, 

das respostas cabíveis ao caso vertente, salientando que se não 

apresentar contestação serão presumidos como aceitos e verdadeiros 

(art. 285 c/c art. 319 do CPC) os fatos alegados pela parte requerente, 

BEM COMO PARA MANIFESTAR SOBRE O LAUDO PERICIAL.Na 

sequencia, apresentada contestação pela requerida, havendo arguição de 

matéria preliminar, diga o autor, BEM COMO MANIFESTE SOBRE O LAUDO 

PERICIAL.Após, à conclusão. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 128071 Nr: 5402-65.2017.811.0008

 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: DOMINGOS DA SILVA RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI FERNANDES - 

OAB:14943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.1) Diante das informações contidas nos autos, revogo a 

nomeação de folhas 31/33 e, ante necessidade de realização de prova 

pericial, NOMEIO perita judicial na pessoa da DRA. JÉSSICA BISPO 

BRANDÃO – CRM: 10093-MT, com endereço no Hospital Regional, Av. 

Castelo Branco, nesta cidade de Barra do Bugres - MT, para realização de 

perícia na parte autora, que servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso, ficando a perícia DESIGNADA para o 

dia 03 de outubro de 2018, às 14h00min, no endereço supra.INTIME-SE a 

parte autora, para querendo, apresentar quesitos, no prazo de 15 (quinze) 

dias. (...)INTIME-SE a parte autora para comparecer no local, dia e horário 

designados pelo expert para se submeter ao exame pericial (no caso da 

perícia médica).APÓS a juntada do laudo proceda a CITAÇÃO da parte 

requerida para utilizar-se, no prazo de 30 (trinta) dias e se assim desejar, 
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das respostas cabíveis ao caso vertente, salientando que se não 

apresentar contestação serão presumidos como aceitos e verdadeiros 

(art. 285 c/c art. 319 do CPC) os fatos alegados pela parte requerente, 

BEM COMO PARA MANIFESTAR SOBRE O LAUDO PERICIAL.Na 

sequencia, apresentada contestação pela requerida, havendo arguição de 

matéria preliminar, diga o autor, BEM COMO MANIFESTE SOBRE O LAUDO 

PERICIAL.Após, à conclusão. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 123240 Nr: 2746-38.2017.811.0008

 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: Rosalina de Souza Andrade

 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.1) Diante das informações contidas nos autos, revogo a 

nomeação de folhas 41/42 e, ante necessidade de realização de prova 

pericial, NOMEIO perita judicial na pessoa da DRA. JÉSSICA BISPO 

BRANDÃO – CRM: 10093-MT, com endereço no Hospital Regional, Av. 

Castelo Branco, nesta cidade de Barra do Bugres - MT, para realização de 

perícia na parte autora, que servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso, ficando a perícia DESIGNADA para o 

dia 03 de outubro de 2018, às 13h30min, no endereço supra. INTIME-SE a 

parte autora, para querendo, apresentar quesitos, no prazo de 15 (quinze) 

dias(...)INTIME-SE a parte autora para comparecer no local, dia e horário 

designados pelo expert para se submeter ao exame pericial (no caso da 

perícia médica).APÓS a juntada do laudo proceda a CITAÇÃO da parte 

requerida para utilizar-se, no prazo de 30 (trinta) dias e se assim desejar, 

das respostas cabíveis ao caso vertente, salientando que se não 

apresentar contestação serão presumidos como aceitos e verdadeiros 

(art. 285 c/c art. 319 do CPC) os fatos alegados pela parte requerente, 

BEM COMO PARA MANIFESTAR SOBRE O LAUDO PERICIAL.Na 

sequencia, apresentada contestação pela requerida, havendo arguição de 

matéria preliminar, diga o autor, BEM COMO MANIFESTE SOBRE O LAUDO 

PERICIAL.Após, à conclusão. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15097 Nr: 643-15.2004.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIAL DE MÓVEIS UMUTINA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUEL PRUDÊNCIO BORGES - 

OAB:MT/3838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE PRAÇA

PRAZO 10 DIAS

Primeira Praça: Dia 14/09/2018, às 10:00 horas. Segunda Praça: Dia 

14/09/2018, às 13:00 horas.

Valor do Débito: 12.290,25 (Doze mil e duzentos e noventa reais e vinte e 

cinco centavos)

Local onde se realizará: No seguinte endereço Através do site 

www.balbinoleiloes.com.br

 Descrição do(s) Bem(ns): Um terreno urbano devoluto, lote nº. 09 da 

quadra 04, situado à Rua Maracanã, nesta cidade, com 420,00m² 

(quatrocentos e vinte metros quadrados), dentro dos seguintes limites e 

confrontações: 12,00 metros de frente para a Rua Maracanã; 12,00 

metros no fundo divisando com os lotes 04; 35,00 metros do lado direito 

divisando com os lotes 06 e 08; 35,00 metros do lado esquerdo divisando 

com lote 10. Benfeitorias: Uma casa de alvenaria medindo 120,00m² (cento 

e vinte metros quadrados), coberta com telhas romanas, piso de cerâmica, 

toda forrada (forro PVC), com oito repartições (suíte, dois quartos, duas 

salas, cozinha, varanda e um banheiro), com uma porta de ferro com 

vidros e as demais portas de madeira, contendo vitrores e venezianas e 

com uma área externa tipo L, medindo 68,00m² (sessenta e oito metros 

quadrados), piso de cerâmica coberto de telhas romanas e com palanques 

de madeira, terreno todo murado, contendo somente um portão grande de 

ferro, residência em perfeito estado de moradia. Imóvel matrícula sob o nº. 

16.835 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do 

Bugres/MT.

Local onde se encontra o(s) Bem(ns): Rua Maracanã, lote 09, quadra 04, 

Bairro Maracanã no município de Barra do Bugres/MT

 Valor Total da Avaliação: 158.542,04 (Cento e cinquenta e oito mil e 

quinhentos e quarenta e dois reais e quatro centavos)

Ônus, recurso ou causa pendente: Eventuais constantes na Matrícula 

Imobiliária

ADVERTÊNCIAS: Na primeira data indicada, o(s) bem(bens) 

poderá(poderão) ser arrematado(s) pelo maior lanço acima da avaliação. 

Não havendo, na primeira data, licitantes ou oferta nessas condições, na 

segunda, o(s) bem(bens) poderá(poderão) ser arrematado(s) pelo maior 

lanço, independentemente do valor da avaliação, ressalvada a hipótese de 

preço vil (CPC, arts. 686, VI e 692).

OBSERVAÇÃO: 1) Não se realizando o leilão por qualquer motivo, o juiz 

mandará publicar a transferência, observando-se o disposto no art. 887; 

2) O leiloeiro público designado adotará providências para a ampla 

divulgação da alienação (CPC/2015, art. 887, caput); 3) A publicação do 

edital deverá ocorrer pelo menos 5 (cinco) dias antes da data marcada 

para o leilão (CPC/2015 art. 887, § 1); 4) O edital será publicado na rede 

mundial de computadores, em sítio designado pelo juízo da execução, e 

conterá descrição detalhada e, sempre que possível, ilustrada dos bens, 

informando expressamente se o leilão se realizará de forma eletrônica ou 

presencial (CPC/2015 art. 887, § 2); 5) Não sendo possível a publicação 

na rede mundial de computadores ou considerando o juiz, em atenção às 

condições da sede do juízo, que esse modo de divulgação é insuficiente 

ou inadequado, o edital será afixado em local de costume e publicado, em 

resumo, pelo menos uma vez em jornal de ampla circulação local 

(CPC/2015 art. 887, §2); 6) Atendendo ao valor dos bens e às condições 

da sede do juízo, o juiz poderá alterar a forma e a frequência da 

publicidade na imprensa, mandar publicar o edital em local de ampla 

circulação de pessoas e divulgar avisos em emissora de rádio ou 

televisão local, bem como em sítios distintos do indicado no § 2o 

(CPC/2015 art. 887, § 4); 7) Os editais de leilão de imóveis e de veículos 

automotores serão publicados pela imprensa ou por outros meios de 

divulgação, preferencialmente na seção ou no local reservados à 

publicidade dos respectivos negócios

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, LORENA ALVES, digitei.

Barra do Bugres, 27 de agosto de 2018

Girley Cândida Ferreira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 134937 Nr: 1507-62.2018.811.0008

 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: EDMILSON APARECIDO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.1) Diante das informações contidas nos autos, revogo a 

nomeação de folhas 39/41 e, ante necessidade de realização de prova 

pericial, NOMEIO perita judicial na pessoa da DRA. JÉSSICA BISPO 

BRANDÃO – CRM: 10093-MT, com endereço no Hospital Regional, Av. 

Castelo Branco, nesta cidade de Barra do Bugres - MT, para realização de 

perícia na parte autora, que servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso, ficando a perícia DESIGNADA para o 

dia 02 de outubro de 2018, às 10h00min, no endereço supra. 

(...)INTIME-SE a parte autora para comparecer no local, dia e horário 

designados para se submeter ao exame pericial, devendo a parte autora 

apresentar eventuais exames e/ou laudos atuais. APÓS a juntada do laudo 

proceda a CITAÇÃO da parte REQUERIDA para utilizar-se, no prazo de 30 

(trinta) dias e se assim desejar, das respostas cabíveis ao caso vertente, 

salientando que se não apresentar contestação serão presumidos como 

aceitos e verdadeiros (art. 285 c/c art. 319 do CPC) os fatos alegados 

pela parte requerente, BEM COMO PARA MANIFESTAR SOBRE O LAUDO 

PERICIAL.Na sequencia, apresentada contestação pela requerida, 

havendo arguição de matéria preliminar, diga o autor, BEM COMO 

MANIFESTE SOBRE O LAUDO PERICIAL.CUMPRA-SE, expedindo o 
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necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136079 Nr: 2189-17.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.1) Diante das informações contidas nos autos, revogo a 

nomeação de folhas 44/46 e, ante necessidade de realização de prova 

pericial, NOMEIO perita judicial na pessoa da DRA. JÉSSICA BISPO 

BRANDÃO – CRM: 10093-MT, com endereço no Hospital Regional, Av. 

Castelo Branco, nesta cidade de Barra do Bugres - MT, para realização de 

perícia na parte autora, que servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso, ficando a perícia DESIGNADA para o 

dia 02 de outubro de 2018, às 09h30min, no endereço supra. 

(...)INTIME-SE a parte autora para comparecer no local, dia e horário 

designados para se submeter ao exame pericial, devendo a parte autora 

apresentar eventuais exames e/ou laudos atuais. APÓS a juntada do laudo 

proceda a CITAÇÃO da parte REQUERIDA para utilizar-se, no prazo de 30 

(trinta) dias e se assim desejar, das respostas cabíveis ao caso vertente, 

salientando que se não apresentar contestação serão presumidos como 

aceitos e verdadeiros (art. 285 c/c art. 319 do CPC) os fatos alegados 

pela parte requerente, BEM COMO PARA MANIFESTAR SOBRE O LAUDO 

PERICIAL.Na sequencia, apresentada contestação pela requerida, 

havendo arguição de matéria preliminar, diga o autor, BEM COMO 

MANIFESTE SOBRE O LAUDO PERICIAL.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 135917 Nr: 2105-16.2018.811.0008

 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: ITAMAR COSTA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Gomes Amado - 

OAB:11816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.1) Diante das informações contidas nos autos, revogo a 

nomeação de folhas 24/26 e, ante necessidade de realização de prova 

pericial, NOMEIO perita judicial na pessoa da DRA. JÉSSICA BISPO 

BRANDÃO – CRM: 10093-MT, com endereço no Hospital Regional, Av. 

Castelo Branco, nesta cidade de Barra do Bugres - MT, para realização de 

perícia na parte autora, que servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso, ficando a perícia DESIGNADA para o 

dia 02 de outubro de 2018, às 09h00min, no endereço supra. 

(...)INTIME-SE a parte autora para comparecer no local, dia e horário 

designados para se submeter ao exame pericial, devendo a parte autora 

apresentar eventuais exames e/ou laudos atuais. APÓS a juntada do laudo 

proceda a CITAÇÃO da parte REQUERIDA para utilizar-se, no prazo de 30 

(trinta) dias e se assim desejar, das respostas cabíveis ao caso vertente, 

salientando que se não apresentar contestação serão presumidos como 

aceitos e verdadeiros (art. 285 c/c art. 319 do CPC) os fatos alegados 

pela parte requerente, BEM COMO PARA MANIFESTAR SOBRE O LAUDO 

PERICIAL.Na sequencia, apresentada contestação pela requerida, 

havendo arguição de matéria preliminar, diga o autor, BEM COMO 

MANIFESTE SOBRE O LAUDO PERICIAL.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 54838 Nr: 1041-78.2012.811.0008

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YNGRID LAINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Requerida: Yngrid Laino, CPF: 01536642150, RG: 

17362474

Resumo da Incial:Autor(a): Banco Finasa s/a, CNPJ: 57561615000104, 

Endereço: Av. Alphaville Piso 3 Nº 1500, Bairro: Alphaville, Cidade: 

Barueri-SP, ajuizou Ação de Busca e Apreensão em desfa vor de Yngrid 

Laino. Em razão do Contrato de Abertura de Crédito para Saque e Aceite 

de Letras de Câmbio, concedeu a requerida um crédito inicial de R$ 

10.050,00 (dez mil e cinquenta reais), para que forsse adquirido, com 

alienação fiduciária de Um veículo Marca GM, Modelo Corsa Wind, 

Gasolina, ano e Modelo 1998, cor azul, Chassi 9BGSC05WWC756649, 

PLACA JYR-2886. Pelo mesmo contrato verifica-se qye o requerido 

obrigou-se a pagar seu débito em 36(trinta e seis) parcelas mensais e 

iguais,originárias de R$ 446,52 (quatrocentos e quarenta e seis reais e 

cinquenta e dois centavos), vencendo-se a primeira em 02/02/2007 e a 

última em 02/01/2010. O requerido deixou de cumprir o prometido. Diante 

do exposto, com fundamento nos dispositivos legais já mencionados, 

requer se digne Vossa Excelência determinar, "in limine

Decisão/Despacho:Vistos, etc. Defiro a citação por edital do executado. 

Expeça-se o necessário. Às providências.

Nome e cargo do digitador:Maria Ap. de Souza - Aux. Juduciário

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133350 Nr: 534-10.2018.811.0008

 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: WILSON MACIEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.1) Diante das informações contidas nos autos, revogo a 

nomeação de folhas 27/29 e, ante necessidade de realização de prova 

pericial, NOMEIO perita judicial na pessoa da DRA. JÉSSICA BISPO 

BRANDÃO – CRM: 10093-MT, com endereço no Hospital Regional, Av. 

Castelo Branco, nesta cidade de Barra do Bugres - MT, para realização de 

perícia na parte autora, que servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso, ficando a perícia DESIGNADA para o 

dia 03 de outubro de 2018, às 10h00min, no endereço supra(...)INTIME-SE 

a parte autora para comparecer no local, dia e horário designados para se 

submeter ao exame pericial, devendo a parte autora apresentar eventuais 

exames e/ou laudos atuais. APÓS a juntada do laudo proceda a CITAÇÃO 

da parte REQUERIDA para utilizar-se, no prazo de 30 (trinta) dias e se 

assim desejar, das respostas cabíveis ao caso vertente, salientando que 

se não apresentar contestação serão presumidos como aceitos e 

verdadeiros (art. 285 c/c art. 319 do CPC) os fatos alegados pela parte 

requerente, BEM COMO PARA MANIFESTAR SOBRE O LAUDO 

PERICIAL.Na sequencia, apresentada contestação pela requerida, 

havendo arguição de matéria preliminar, diga o autor, BEM COMO 

MANIFESTE SOBRE O LAUDO PERICIAL.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136574 Nr: 2526-06.2018.811.0008

 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: HELIVALDO RODRIGUES BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.1) Diante das informações contidas nos autos, revogo a 

nomeação de folhas 46/47 e, ante necessidade de realização de prova 

pericial, NOMEIO perita judicial na pessoa da DRA. JÉSSICA BISPO 

BRANDÃO – CRM: 10093-MT, com endereço no Hospital Regional, Av. 

Castelo Branco, nesta cidade de Barra do Bugres - MT, para realização de 

perícia na parte autora, que servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso, ficando a perícia DESIGNADA para o 

dia 03 de outubro de 2018, às 09h30min, no endereço supra(...)INTIME-SE 

a parte autora para comparecer no local, dia e horário designados para se 

submeter ao exame pericial, devendo a parte autora apresentar eventuais 

exames e/ou laudos atuais. APÓS a juntada do laudo proceda a CITAÇÃO 

da parte REQUERIDA para utilizar-se, no prazo de 30 (trinta) dias e se 

assim desejar, das respostas cabíveis ao caso vertente, salientando que 

se não apresentar contestação serão presumidos como aceitos e 

verdadeiros (art. 285 c/c art. 319 do CPC) os fatos alegados pela parte 

requerente, BEM COMO PARA MANIFESTAR SOBRE O LAUDO 

PERICIAL.Na sequencia, apresentada contestação pela requerida, 

havendo arguição de matéria preliminar, diga o autor, BEM COMO 

MANIFESTE SOBRE O LAUDO PERICIAL.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 127138 Nr: 4812-88.2017.811.0008

 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: CLEUZA DA SILVA ROSANSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153292

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.1) Diante das informações contidas nos autos, revogo a 

nomeação de folhas 34/35 e, ante necessidade de realização de prova 

pericial, NOMEIO perita judicial na pessoa da DRA. JÉSSICA BISPO 

BRANDÃO – CRM: 10093-MT, com endereço no Hospital Regional, Av. 

Castelo Branco, nesta cidade de Barra do Bugres - MT, para realização de 

perícia na parte autora, que servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso, ficando a perícia DESIGNADA para o 

dia 03 de outubro de 2018, às 09h00min, no endereço supra. 

(...)INTIME-SE a parte autora para comparecer no local, dia e horário 

designados para se submeter ao exame pericial, devendo a parte autora 

apresentar eventuais exames e/ou laudos atuais. APÓS a juntada do laudo 

proceda a CITAÇÃO da parte REQUERIDA para utilizar-se, no prazo de 30 

(trinta) dias e se assim desejar, das respostas cabíveis ao caso vertente, 

salientando que se não apresentar contestação serão presumidos como 

aceitos e verdadeiros (art. 285 c/c art. 319 do CPC) os fatos alegados 

pela parte requerente, BEM COMO PARA MANIFESTAR SOBRE O LAUDO 

PERICIAL.Na sequencia, apresentada contestação pela requerida, 

havendo arguição de matéria preliminar, diga o autor, BEM COMO 

MANIFESTE SOBRE O LAUDO PERICIAL.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 127426 Nr: 4970-46.2017.811.0008

 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: DELMIRO JOSE DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.1) Diante das informações contidas nos autos, revogo a 

nomeação de folhas 40/42 e, ante necessidade de realização de prova 

pericial, NOMEIO perita judicial na pessoa da DRA. JÉSSICA BISPO 

BRANDÃO – CRM: 10093-MT, com endereço no Hospital Regional, Av. 

Castelo Branco, nesta cidade de Barra do Bugres - MT, para realização de 

perícia na parte autora, que servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso, ficando a perícia DESIGNADA para o 

dia 03 de outubro de 2018, às 08h30min, no endereço supra. 

(...)INTIME-SE a parte autora para comparecer no local, dia e horário 

designados para se submeter ao exame pericial, devendo a parte autora 

apresentar eventuais exames e/ou laudos atuais. APÓS a juntada do laudo 

proceda a CITAÇÃO da parte REQUERIDA para utilizar-se, no prazo de 30 

(trinta) dias e se assim desejar, das respostas cabíveis ao caso vertente, 

salientando que se não apresentar contestação serão presumidos como 

aceitos e verdadeiros (art. 285 c/c art. 319 do CPC) os fatos alegados 

pela parte requerente, BEM COMO PARA MANIFESTAR SOBRE O LAUDO 

PERICIAL.Na sequencia, apresentada contestação pela requerida, 

havendo arguição de matéria preliminar, diga o autor, BEM COMO 

MANIFESTE SOBRE O LAUDO PERICIAL.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133820 Nr: 862-37.2018.811.0008

 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: JUSCELIA APARECIDA ANTONIO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.1) Diante das informações contidas nos autos, revogo a 

nomeação de folhas 34/37 e, ante necessidade de realização de prova 

pericial, NOMEIO perita judicial na pessoa da DRA. JÉSSICA BISPO 

BRANDÃO – CRM: 10093-MT, com endereço no Hospital Regional, Av. 

Castelo Branco, nesta cidade de Barra do Bugres - MT, para realização de 

perícia na parte autora, que servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso, ficando a perícia DESIGNADA para o 

dia 03 de outubro de 2018, às 08h00min, no endereço supra. 

(...)INTIME-SE a parte autora para comparecer no local, dia e horário 

designados para se submeter ao exame pericial, devendo a parte autora 

apresentar eventuais exames e/ou laudos atuais. APÓS a juntada do laudo 

proceda a CITAÇÃO da parte REQUERIDA para utilizar-se, no prazo de 30 

(trinta) dias e se assim desejar, das respostas cabíveis ao caso vertente, 

salientando que se não apresentar contestação serão presumidos como 

aceitos e verdadeiros (art. 285 c/c art. 319 do CPC) os fatos alegados 

pela parte requerente, BEM COMO PARA MANIFESTAR SOBRE O LAUDO 

PERICIAL.Na sequencia, apresentada contestação pela requerida, 

havendo arguição de matéria preliminar, diga o autor, BEM COMO 

MANIFESTE SOBRE O LAUDO PERICIAL.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136081 Nr: 2191-84.2018.811.0008

 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: CONCEIÇÃO SOARES DOS SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.1) Diante das informações contidas nos autos, ante 

necessidade de realização de prova pericial, NOMEIO perita judicial na 

pessoa da DRA. JÉSSICA BISPO BRANDÃO – CRM: 10093-MT, com 

endereço no Hospital Regional, Av. Castelo Branco, nesta cidade de Barra 

do Bugres - MT, para realização de perícia na parte autora, que servirá 

escrupulosamente, independentemente de compromisso, ficando a perícia 

DESIGNADA para o dia 02 de outubro de 2018, às 08h00min, no endereço 

supra. (...)INTIME-SE a parte autora para comparecer no local, dia e 

horário designados para se submeter ao exame pericial, devendo a parte 

autora apresentar eventuais exames e/ou laudos atuais. APÓS a juntada 

do laudo proceda a CITAÇÃO da parte REQUERIDA para utilizar-se, no 

prazo de 30 (trinta) dias e se assim desejar, das respostas cabíveis ao 

caso vertente, salientando que se não apresentar contestação serão 

presumidos como aceitos e verdadeiros (art. 285 c/c art. 319 do CPC) os 

fatos alegados pela parte requerente, BEM COMO PARA MANIFESTAR 

SOBRE O LAUDO PERICIAL.Na sequencia, apresentada contestação pela 

requerida, havendo arguição de matéria preliminar, diga o autor, BEM 
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COMO MANIFESTE SOBRE O LAUDO PERICIAL.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 39116 Nr: 1303-33.2009.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Usina Itamarati S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ AVELINO DE NOVAES 

JUNIOR - OAB:MT-11180, SILVIO EUGENIO FERNADES - OAB:4282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se o exequente para, caso queira, apresentar bens a serem 

penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 829, §2º do 

CPC.

2. Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 141921 Nr: 6087-38.2018.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003/O, Carlos Alberto de Alencar Campos - 

OAB:4123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença proposta por Sidnei da 

Silva em face de Lucineide Fernandes de Oliveira.

2. Determina o Código de Processo Civil que as ações de Cumprimento de 

Sentença serão processadas nos próprios autos da ação principal. No 

entanto, foram protocolados e distribuídos autos independentes.

3. Assim, desentranhem-se às fls. 05/08, transladando as referidas 

páginas para os autos da ação principal nº 4049-24.2016.811.0008 – 

Código: 113917.

4. Por conseguinte, determino o cancelamento na distribuição. Proceda-se 

com as baixas necessárias.

5. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 141911 Nr: 6078-76.2018.811.0008

 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: LAZARO ANTONIO DOS SANTOS, EURICO CÂNDIDO 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIORIPIO MARQUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a exordial.

Presentes os pressupostos, defiro aos autores os benefícios da 

gratuidade da justiça, concedendo-lhe as isenções previstas no artigo 98 

do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela necessitada.

Nomeio inventariante o senhor LAZARO ANTONIO DOS SANTOS, que 

independente de compromisso, desempenhará o seu encargo (CPC, art. 

664, caput).

Processe-se o arrolamento, providenciando-se:

a) Declaração de herdeiros e bens.

b) Esboço de partilha e/ou pedido de adjudicação;

c) Comprovantes relativos aos bens inventariados, negativas fiscais, bem 

como negativa da receita Federal.

 Após, conclusos para homologação.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 39868 Nr: 1980-63.2009.811.0008

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA CRISTINA XAVIER SILVA DE MENESES 

GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

 Indefiro o pedido de expedição de ofícios e pesquisa nos órgãos 

disponíveis, conforme postulado à fl. 85, devendo, a parte diligenciar no 

que achar devido, sem a necessidade de intervenção judicial que se dará, 

somente, nos casos em que houver efetivo óbice à obtenção da 

informação.

 Intime-se o exequente para promover a citação do executado, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 126404 Nr: 4408-37.2017.811.0008

 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 DE LOURDES SILVA ARANTES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro o pedido de fl. 43. Retifique-se a pauta de audiências.

2. Ante a recusa reiterada de aceitação do encargo para realização de 

perícia médica por profissionais nomeados pelo Juízo dessa Comarca, e, 

em observância aos princípios da razoável duração do processo e da 

efetiva prestação jurisdicional, a fim de viabilizar a perícia médica 

necessária, determino a expedição de Carta Precatória a Subseção 

Judiciária Federal de Diamantino/MT para nomeação de perito e 

designação de data para realização da perícia médica, devendo a Sr. 

Gestor Judiciário encaminhar juntamente com a carta precatória os 

quesitos apresentados pelas partes, consignando que o Juízo Deprecado 

deverá comunicar a data designada para perícia com pelo menos 15 

(quinze) dias de antecedência, a fim de viabilizar a intimação para 

comparecimento da requerente à aludida Comarca.

3. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

 4. Designada data e local pelo Juízo Deprecado, intime-se da parte autora 

para comparecer na Comarca de Diamantino/MT, no local e na data 

informada com o fito de realizar a perícia médica, independentemente de 

nova conclusão.

5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, volvam-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

7. Intime-se. Cumpra-se.

 8. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 137640 Nr: 3164-39.2018.811.0008

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINEI DE OLIVEIRA SILVA, MEDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MADALENA DE ALMEIDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO DA SILVA FERREIRA - 

OAB:24323/O, RONEY MARCOS FERREIRA - OAB:OAB/MT 10.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 13. Posto isto, INDEFIRO a liminar pretendida.14. Considerando a 

existência do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSC) na presente comarca, encaminhem-se os autos à 

conciliação.15. Após, cite-se o requerido para, querendo, responder aos 

termos da ação no prazo de 15 dias. Caso não encontrado o réu no 

endereço indicado na inicial, determino, desde já, intime-se a parte autora 

para diligenciar indicando nos autos novo endereço, em não sendo 

possível, estando o postulante assistido pela Defensoria Pública e/ou MP, 

comprovado nos autos por meio de extrato de pesquisa (INFOSEG, SIEL e 

outros bancos de dados), autorizo a expedição de edital citatório com 

prazo de 20 (vinte) dias, findo qual não apresentado contestação ou peça 

de defesa, nomeio como defensor dativo do réu a Defensoria Pública, não 

sendo ela autora, ou, e não sendo a hipótese já mencionada, o advogado 

indicado pela OAB local, em lista de nomeação, arbitrando em seu favor o 

valor de 01 (um) URH a ser arcado pelo Estado de Mato Grosso.16. 

Intimem-se as partes para que compareçam a aludida solenidade, 

anotando-se que, em não havendo conciliação, o prazo para 

apresentação de contestação fluirá a partir da data da referida audiência 

(art. 335, inc. I, do CPC).17. Deverá constar no mandado de 

intimação/citação, que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade 

da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (artigo 334, § 8º, do CPC).18. Notifique-se o representante 

do Parquet, para querendo, compareça a audiência supramencionada.19. 

Ademais, determino o desentranhamento dos documentos de fls. 38/43, 

vez que são estranhos aos autos. 20. Expeça-se o necessário. 21. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 139235 Nr: 4050-38.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA DA SILVA VENANCIO GOMES, CAMILO 

MANOEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIS PEREIRA CARDOSO, BENEDITA 

CORREIA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder José Alves - OAB:OAB/MT 

24.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se o subscritor da petição inicial às fls. 05/13 e manifestação de 

fl. 83, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, assine os referidos 

documentos, sob pena de ser reputado ato inexistente.

2. Decorrido o prazo, certifique-se e façam-me conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 141813 Nr: 6039-79.2018.811.0008

 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: ESTHER DO NASCIMENTO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo ao requerente as isenções previstas no art. 98 e 

seguintes do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão 

em qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos 

fatos alegados pela necessitada.

3. Analisando os autos com vagar verifica-se que a requerente pretende 

que seja adiantado os efeitos da tutela, para compelir o requerido a 

implantar o benefício previdenciário a autora.

 4. Destarte, não se olvidando dos argumentos advogados pela 

requerente, entendo que não é o caso do deferimento da antecipação 

pretendida, considerando que os documentos colacionados a exordial não 

oferecem sustentáculo suficiente para tanto, sendo que elementos de 

convicção não podem ser considerados como prova inequívoca para os 

fins do art. 300 do Novo Código de Processo Civil, havendo, portanto, 

necessidade de instrução processual para aferição da qualidade de ser 

o(a) autor(a) segurado(a) especial.

5. Deste modo, indefiro a antecipação de tutela pretendida e determino a 

citação do requerido, para, querendo, responder, no prazo de 15 dias, 

computado em dobro, por força do disposto nos arts. 335, caput, e 183, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.

 6. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, NCPC).

7. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do NCPC, à parte autora para impugná-la 

no prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). Em seguida, conclusos.

8. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 120316 Nr: 989-09.2017.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KIRTON BANK S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINEZ CAETANO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PASQUALI PARISE - 

OAB:112409-SP, GUSTAVO PASQUALI PARISE - OAB:155574-SP, 

PASQUALI PARISE - OAB:SP 4752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, defiro o pedido de conversão da presente ação de busca e 

apreensão em ação de execução de título executivo extrajudicial.Nos 

termos dos artigos 829, 914 e 915 do Código de Processo Civil, cite-se o 

executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, sob pena de penhora de tantos bens quanto bastem para garantia 

da mesma (principal, juros, custas e honorários advocatícios), ou para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, opor-se à execução por meio de embargos, 

independentemente de penhora, depósito ou caução.Não efetuado o 

pagamento, deverá o oficial de justiça, munido da segunda via do mandado 

de citação, proceder de imediato à penhora de bens do executado e a sua 

avaliação, lavrando o respectivo auto, dele intimando-se, na mesma 

oportunidade, o executado, conforme artigo 652, parágrafo 1º do Código 

de Processo Civil.O oficial de justiça, não encontrando o executado para 

citá-lo, arrestar-lhe-á tantos bens quanto bastem para garantir a 

execução, devendo, ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, procurar o mesmo por três vezes em dias distintos, de tudo 

cerificando no mandado, nos termos do artigo 830 do diploma adjetivo 

pátrio.De logo, arbitro honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do 

valor da dívida, conforme determina o artigo 827 do Novo Código de 

Processo Civil, devendo ficar ciente o executado que, no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida 

pela metade, à teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 829 do 

CPC.Intime a parte exequente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, junte aos autos o comprovante do pagamento das diligências do 

oficial de justiça, sob pena de, considerando-se a petição de conversão 

como um adendo à inicial, ser reputada inepta a peça em apreço, com a 

consequente extinção do processo sem julgamento do mérito.Intime-se e 

cumpra-se.Barra do Bugres-MT, 23 de agosto de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 115201 Nr: 4864-21.2016.811.0008

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: VARZEA DO JUBA ENERGÉTICA S/A, VARZEA DO 

JUBA ENERGETICA S/A - FILIAR I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FRIGIERI FILHO, JAQUELINE DA 

COSTA MARQUES FRIGIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANA DE MORAES LEITE - 

OAB:, FERNANDO SÉRGIO DA ROCHA FARIA FILHO - OAB:23070, 

LUCIANA CORDEIRO RODRIGUES - OAB:, PEDRO PONTUAL MARLETTI 

- OAB:21.281/PE, Persion Aldemani Martins de Freitas - 

OAB:MT-17.803/O, THIAGO JOSE PIMENTEL TOSCANO BARRETO - 

OAB:21.180-PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA VIVIANE DA SILVA - 

OAB:9465/O

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face da proposta de honorários retro, intime as partes para se 

manifestarem no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 139564 Nr: 4265-14.2018.811.0008

 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: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAIR MARIA SILVA FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intyimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca da certidão do senhor oficial de justiça de fls. 48;

CERTIDÃO PARCIAL

Eu, Clemair Felippe, certifico e dou fé que, no DEIXEI de proceder a 

apreensão do bem descrito no mandado face não o ter localizado na 

buscas em que procedi neste município de Barra do Bugres/MT. Certifico 

ainda que, após não ter localizado o bem procedi a CITAÇÃO do polo 

passivo ALAIR MARIA SILVA FONTES por todo teor da petição inicial e do 

mandado. Aparte ciente ficou, exarou nota de recebimento, aceitou as 

cópias que lhe foram entregues, e informou que o veículo está com sua 

filha Juliane Mª Almeida, na cidade de Pontaporã/PR, tendo em vista que a 

mesma estuda medicina no Paraguai e reside em Pontaporã.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 52746 Nr: 3498-20.2011.811.0008

 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: HHBR, SCBRT, DJRN, JAMRJ, JVMR, MALM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMR, TPF, TPA, TPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCELY SILVA FRANCO - 

OAB:14314/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, RONEY 

MARCOS FERREIRA - OAB:10.316, SANDRA ELIANE JOHN - OAB:12756, 

TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES - OAB:6.972-B, VIVIANE 

ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face da petição retro, intime a Drª Sandra Eliane Jhon, OAB/MT 12.756, 

para que tome ciência que os autos encontram-se com vista pelo prazo 

legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 85312 Nr: 1249-28.2013.811.0008

 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: JOSE CICERO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARCOS GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA NOGUEIRA PEREIRA 

- OAB:17982/O

 Visto em correição,

 1. Trata-se de Ação de Exoneração de Alimentos c.c Tutela Antecipada 

proposta por José Cícero da Silva em face de João Marcos Gonçalves da 

Silva (todos qualificados nos autos).

 2. Narra a exordial que a parte requerida é filha do requerente, sendo que 

na data de 16/09/2008 por intermédio do processo n. 3129/1997 na 

Comarca de Barra do Bugres, em que fora estabelecido, a título de 

alimentos, o percentual de 43,38% do salário mínimo.

 3. Salienta que a parte requerida atingiu maioridade e não está cursando 

nenhum tipo de curso superior, bem como que este reside na cidade de 

Rondonópolis-MT.

 4. Vieram os autos conclusos.

É o relato. Decido a liminar.

5. Perfunctória análise da exordial verifico que o requerido reside no 

município de Rondonópolis-MT, e tendo em vista a ação exoneratória de 

alimentos deve obedecer as mesmas regras de competência da ação de 

alimentos (art. 53, II do CPC), e ainda, observando o princípio do juízo 

imediato a que se refere o artigo 147, incisos I e II, do Estatuto da Criança 

e do Adolescente, conclui-se que o feito deve tramitar naquela Comarca.

6. Destaque-se que o que dispõe o artigo 147 do Estatuto da Criança e 

Adolescente:

Art. 53. É competente o foro:

II - de domicílio ou residência do alimentando, para a ação em que se 

pedem alimentos;

Art. 147. A competência será determinada:

I - pelo domicílio dos pais ou responsável;

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

ou responsável.

(Omisso)

7. Nesse interim, a jurisprudência, por seu turno, também já decidiu que:

PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - 

COMPETÊNCIA - RESIDÊNCIA DO ALIMENTANDO. AÇÃO DE 

EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS SEGUE A REGRA DO ART. 100, INC. II DO 

CPC, QUE ESTABELECE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO LOCAL DO 

DOMICÍLIO OU RESIDÊNCIA DO ALIMENTANDO, AINDA QUE A FIXAÇÃO 

DOS ALIMENTOS TENHA OCORRIDO EM OUTRO JUÍZO. (Processo AI 

20040020018319 DF Órgão Julgador 6ª Turma Cível Publicação DJU 

16/09/2004 Pág. : 88 Julgamento 28 de Junho de 2004 Relator SÉRGIO 

ROCHA).

8. Assim, tendo em vista que a criança está sob a guarda de sua genitora, 

considerando o que estabelece o artigo 53, II do CPC e artigo 147, incisos I 

e II, da Lei nº 8.069/90 (ECA), não havendo que se falar em aplicação do 

princípio da perpetuatio jurisdictiones diante do fato de que se cuida de 

competência absoluta, no interesse e resguardo das crianças, que deve 

preponderar, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar a 

presente ação em favor do Juízo da Infância e da Juventude da Comarca 

de Rondonópolis-MT, para onde os autos deverão ser remetidos com as 

nossas homenagens, procedendo-se às baixas e anotações necessárias 

neste Juízo.

9. Ciência ao órgão do Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 126785 Nr: 4607-59.2017.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PASQUALI PARISE - 

OAB:155574-SP, HUDSON JOSE RIBEIRO - OAB:72640A, WELSON 

GASPARINI JUNIOR - OAB:116.196-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o patrono da parte autora foi devidamente intimado 

via DJE 10237, conforme fls. 40, da Certidão de fls. 39, sonde solicita 

pagamento da diligencia do senhor oficial de Justiça , no prazo de 05 

(cinco) dias, e ate o presente momento não apresentou qualquer 

manifestação, assim decorreu seu prazo legal. Nada Mais.

3ª Vara
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 138953 Nr: 3883-21.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO BISPO DOS SANTOS, NIVALDO DE 

SOUZA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVAL DA CRUZ DIAS - 

OAB:19538/O

 Nesse contexto, não havendo o acusado Adriano Bispo dos Santos 

alegado preliminar, e inocorrente qualquer das hipóteses do art. 397 do 

Código de Processo Penal, DESIGNA-SE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO para o dia 02 de outubro de 2018 às 12h40, data única 

disponível.INTIMEM-SE as partes, as testemunhas/informantes por ambas 

arroladas , bem como o acusado .CIENTIFIQUE o acusado do comando 

previsto no art. 367 do CPP, segundo o qual o processo seguirá sem a sua 

presença quando intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de 

comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de 

residência, não comunicar ao Juízo.Em se tratando de 

informante/testemunha residente fora dos limites da Comarca, expeça-se 

CARTA PRECATÓRIA para inquirição, conforme a designação do Juízo 

Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) dias. Expedida à 

missiva, comunique-se a defesa para que, 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. Intimem-se todos.NA 

REFERIDA AUDIÊNCIA O JUÍZO DELIBERARÁ ACERCA DO 

DESMEMBRAMENTO DO FEITO (CPP, 80) EM RELAÇÃO AO ACUSADO 

NIVALDO DE SOUZA BARROS.SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO 

MANDADO/OFÍCIO.Barra do Bugres/MT, 24 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.: 81880 Nr: 3594-98.2012.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINOR DE CAMPOS, BENEDITO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GONÇALVES - 

OAB:2983

 Autos: 3594-98.2012.811.0008 - Código: 81880.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I. Não há como acolher as postulações das Defesas, mantendo-se a 

decisão deste Juízo pelos próprios fundamentos eis que referidas 

alegações estão afeita ao mérito, as quais serão analisadas na audiência 

de instrução e julgamento.

II. Demais disso, inocorrente qualquer das hipóteses do art. 397 do Código 

de Processo Penal, designa-se audiência de instrução e julgamento para o 

dia 09 de outubro de 2018, às 8h50.

III. Intimem-se as partes, as testemunhas/informantes por ambas arroladas 

e requisite-se a apresentação do(s) réu(s) .

IV. 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 a missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, 

acompanhe junto a este último a realização do ato (Súmula 273 do STJ).

V. 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.

VI. 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.

VlI – Acerca da testemunha indicada à fl. 07 – Agente Ambiental Jean 

Ferraz – a qual não foi qualificada (art. 396-A CPP), faculta-se ao MPE 

apresenta-la independentemente de intimação.

SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO.

Barra do Bugres/MT, 13 de abril de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 136455 Nr: 2435-13.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE ALECIO VIANA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLÁUCIO ARAÚJO DE SOUZA 

- OAB:13.599 OAB/MT, RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - OAB:13631

 1. Recebe-se o recurso de apelação interposto pela Defesa/acusado 

porquanto tempestivamente manejado (CPP, art. 798, §5°, ‘a’) e presentes 

os demais requisitos extrínsecos (adequação, inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo, regularidade na representação e sucumbência) e 

intrínsecos (legitimidade, capacidade e interesse recursal).

 2. Nos termos do art. 600 do CPP, intime-se o Advogado, via DJe, para 

apresentar razões recursais no prazo de 08 (oito) dias e, em seguida, 

vista ao MPE para em idêntico prazo apresentar contrarrazões.

3. Após, no prazo estipulado no art. 601 do CPP, encaminhem-se os autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a fim de que 

sejam os autos distribuídos a Câmara competente e analisado o recurso 

interposto.

4. Expeça-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000573-24.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DE SOUZA CONCEICAO (REQUERENTE)

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO CAMPO LTDA (REQUERIDO)

REINALDO AMERICO ORTIGARA (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte executada 

para efetua o pagamento voluntário do crédito no prazo de 15(quinze) dias 

ID do documento 14604697 I. INTIME-SE a parte executada MOTO CAMPO 

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

voluntário do crédito fixado na condenação, conforme planilha com 

demonstrativo atualizado de cálculo apresentada pelo exequente, sob 

pena de ser acrescido ao valor multa de 10% (dez por cento), na forma do 

que dispõe o art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil. II. Não havendo 

cumprimento espontâneo da condenação no prazo fixado, 

CERTIFIQUE-SE.III. Após, intime-se a parte exequente para manifestar em 

05 (cinco) dias, requerendo o que de direito. III. portunamente, conclusos 

para deliberação. V. CUMPRA-SE, expeça-se o necessário. do documento 

. 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: 1000552-14.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL DA CRUZ DIAS (ADVOGADO(A))

RAIMUNDA JOSE DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)
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O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

RECLAMANTE do Ato Ordinatório ID do documento 14978939. "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 

qualificar o seu endereço, estado civil e demais requisitos elencados no 

art. 319 do CPC, bem como 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: 1000095-79.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

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 27 de agosto de 2018. Senhor(a) LURDES 

BATISTA DA SILVA, RUA PARAÍSO, Nº 178, MARACANÃ, BARRA DO 

BUGRES - MT, CEP: 78390-000. A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 11/09/2018 

Hora: 15:00, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000095-79.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 6.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: LURDES BATISTA DA SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

MT0013741A-O Parte Ré: Telefônica Brasil S.A. - VIVO 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: 1000123-47.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

ROSEMARY DE SOUZA (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 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 27 de agosto de 2018. Senhor(a) 

ROSEMARY DE SOUZA, Rua Dourados nº 295, Bairro Jardim Planalto, 

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: 11/09/2018 Hora: 15:20, no 

endereço ao final indicado. Processo: 1000123-47.2018.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 14.480,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ROSEMARY DE SOUZA Advogado do(a) REQUERENTE: ROBERGES 

JUNIOR DE LIMA - MT0012918A 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: 1000852-10.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

ROBSON DE MORAES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença ID do documento 14458455 “ Ante o exposto, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) 

declarar a inexistência do débito no valor de R$ 161,43(cento e sessenta 

e um real e quarenta e três centavos); b) condenar a parte Reclamada a 

pagar o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por 

dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do 

evento danoso e correção monetária (INPC), a partir do arbitramento; c) 

indeferir o pedido contraposto, extinguindo feito, com julgamento de 

mérito.Oficie-se ao Órgão de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa) 

determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante nos 

seus registros, relativo ao(s) débito(s) ora discutido(s), no prazo de 05 

(cinco) dias, sem nenhum custo para a parte Reclamante, sob pena de 

responsabilidade. Registre-se que eventuais despesas decorrentes desta 

determinação, serão de responsabilidade da parte Reclamada.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: 1000854-77.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença ID do documento 14458827 “ Isto posto, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, PROCEDENTE o 

pedido contraposto, a fim de condenar a parte Reclamante e efetuar o 

pagamento do valor de R$ 198,54 (cento e noventa e oito reais e 

cinquenta e quatro centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, e correção monetária (INPC), a contar da contestação, 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: 1000857-32.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

EMERSON CANDIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença ID do documento 14459701 “ Isto posto, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, PROCEDENTE o 

pedido contraposto, a fim de condenar a parte Reclamante e efetuar o 

pagamento do valor de R$ 487,93 (quatrocentos e oitenta e sete reais e 

noventa e três centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, e correção monetária (INPC), a contar da contestação, extinguindo o 
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feito com julgamento de mérito.Ainda, reconhecendo a litigância de má-fé, 

CONDENO a parte reclamante ao pagamento de multa de 9% (nove por 

cento) do valor da causa, custas processuais e honorários advocatícios 

que FIXO em 10% (dez por cento), também incidindo sobre do valor da 

causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55,caput, 

da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE.Fica revogada eventual decisão 

antecipatória já proferida.Em razão da condenação em litigância de má-fé, 

inaplicáveis ao caso concreto os artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95.Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 15 (quinze) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se.Publicada no sistema PJE.. .” O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana Gestora Judiciária. Substituta Mat; 3321

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000398-93.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA (ADVOGADO(A))

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX FLAVIO DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO , 27 de agosto de 2018. Senhor(a) M2 

COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA, Rua Arnaldo Estevão de 

Figueiredo, nº. 2719, Jardim Guanabara, CEP. 78710-155, em 

Rondonópolis - 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: 14:00, no 

endereço ao final indicado. Processo: 1000398-93.2018.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 2.786,06; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: M 

2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA Advogado do(a) 

REQUERENTE: JORDANIA BARCELO DA SILVA - MT0019722A Parte Ré: 

ALEX FLAVIO DOS SANTOS 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: 1000124-32.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARY DE SOUZA (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 27 de agosto de 2018. Senhor(a) 

ROSEMARY DE SOUZA, Rua Dourados nº 295, Bairro Jardim Planalto, 

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: 11/09/2018 Hora: 15:40, no 

endereço ao final indicado. Processo: 1000124-32.2018.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 28.960,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ROSEMARY DE SOUZA Advogado do(a) REQUERENTE: ROBERGES 

JUNIOR DE LIMA - MT0012918A Parte Ré: TELEFONICA BRASIL S/A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, MARIA APARECIDA 

RAMOS SANTANA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: RUA JOÃO 

CUSTÓDIO DA SILVA, Nº 408, MARACANÃ TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-17.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH ALVES DE OLIVEIRA LUCIO (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

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 27 de agosto de 2018. Senhor(a) RUTH 

ALVES DE OLIVEIRA LUCIO, Rua Rui Barbosa, Nº 509, São Raimundo, 

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: 11/09/2018 

Hora: 16:20, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000125-17.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: RUTH ALVES DE OLIVEIRA LUCIO 

Advogado do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT0016625A Parte Ré: VIVO S/A - TELEFONICA BRASIL S/A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, MARIA APARECIDA 

RAMOS SANTANA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: RUA JOÃO 

CUSTÓDIO DA SILVA, Nº 408, MARACANÃ TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-54.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

POLIANA ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 27 de agosto de 2018. Senhor(a) POLIANA 

ALVES DOS SANTOS, Rua Maranhão, Nº 44, Nova Olímpia - MT, CEP 

78390-00. A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 11/09/2018 Hora: 16:40, no 

endereço ao final indicado. Processo: 1000129-54.2018.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 10.949,65; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

POLIANA ALVES DOS SANTOS Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE 

LUIZ ALENCAR VILAROUCA - MT0019194A Parte Ré: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 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

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000582-49.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

BANCO ORIGINAL DO AGRONEGOCIO S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADO HENRIQUE RODRIGUES BELEM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 
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1000582-49.2018.8.11.0008. REQUERENTE: BANCO ORIGINAL DO 

AGRONEGOCIO S/A REQUERIDO: ADO HENRIQUE RODRIGUES BELEM 

Vistos etc. Trata-se de Carta precatória advinda do Juízo da 2ª Vara Cível 

da Comarca de Pinheiros/SP, com a finalidade de avaliação e 

praceamento, conforme despacho anexo. Conforme se observa dos autos 

da referida carta precatória, o juízo deprecado é o juízo da Comarca de 

BARRA DO GARÇAS/MT. Assim, considerando que a precatória foi 

distribuída equivocadamente neste juízo de BARRA DO BUGRES/MT, 

determino a imediata baixa na distribuição, devendo ser comunicado ao 

deprecante para que providencie nova distribuição no juízo deprecado 

correto, ou seja, juízo da Comarca de Barra do Garças/MT. Após, 

cumprido a determinação acima, ARQUIVE-SE. Às providências. Barra do 

Bugres/MT, 27 de agosto de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000710-06.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EDIUSO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

FAYROUZ MAHALA ARFOX (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000710-06.2017.8.11.0008. REQUERENTE: EDIUSO RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Antes de realizar o 

levantamento, nos termos do Provimento nº 68 de 03 de maio de 2018 do 

CNJ, DETERMINO a intimação da parte requerida para que se manifeste no 

prazo de 15 (quinze) dias. Esgotado o prazo, aguarde-se 02 (dois) dias 

úteis do esgotamento de recursos, CERTIFIQUE-SE e faça conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Barra do Bugres/MT, 27 de agosto 

de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-47.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

ROSEMARY DE SOUZA (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, Av. Couto 

Magalhães, nº XX, Centro, Várzea Grande - MT, CEP: 78.110 - 400. Dados 

do processo: Processo: 1000123-47.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 

14.480,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ROSEMARY DE SOUZA 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: 11/09/2018 Hora: 15:20 (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, 27 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

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 91719 Nr: 2825-85.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE MEIRA DA SILVA FIGUEIREDO ME, 

ALINE MEIRA DA SILVA FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, FABIANNY CALMON RAFAEL - 

OAB:21.897/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:MT-8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da certidão de fls. 56, subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça, no 

prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 96287 Nr: 250-70.2018.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALCÁRIO TANGARÁ S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILEY VILARINDO DE ALMEIDA 

ANDRZEJEWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da certidão de fls. 51, subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça, no 

prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 64249 Nr: 2283-09.2013.811.0050

 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): OPLIMA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA 

LTDA-ME, JOSÉ ANTONIO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032628/8/2018 Página 279 de 504



 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da certidão de fls. 67, subscrita pelo Sr. Oficial de

Justiça, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 37318 Nr: 671-07.2011.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPOFIBRAS PISCINAS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, André Newton de Figueiredo Castro - OAB:8.392/MT, 

ANDRE STUART SANTOS - OAB:10.637 OAB/MS, JOSÉ HENRIQUE DA 

SILVA VIGO - OAB:17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da certidão de fls. 95, subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça, no 

prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 95662 Nr: 5108-81.2017.811.0050

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:20853-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da certidão de fls. 38, subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça, no 

prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 95960 Nr: 21-13.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 3ª VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA/MT, FMC DO 

BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SERGIO LUIZ MINOZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MALACHIAS 

CICONELO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/MT, JULIERME ROMERO - OAB:6.240/MT, VALTER 

CAETANO LOCATELI - OAB:3554-B-MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da certidão de fls. 23, no prazo legal. Nada mais.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 75822 Nr: 2643-70.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISSON VINICIUS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT, RONIVAN DOS REIS S. GUIMARÃES 

JUNIOR - OAB:20.436/MT

 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 ré, ALISSON VINICIUS ALVES, 

na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se 

nos autos sobre O PARECER MINISTERIAL acostado em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 78660 Nr: 53-86.2016.811.0050

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

DEFENSIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 97274 Nr: 807-57.2018.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON DA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 61659 Nr: 2663-66.2012.811.0050

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA PRÓ-SILO SOCIEDADE SIMPLES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A DALACOSTA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, PAULA C. CARREIRA S. RAMOS - OAB:9.989, SAMIR 

DARTANHAN RAMOS - OAB:8391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE MAZO 

FAVERO - OAB:10262/B, JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:8209-B/MT, LUCIANA CRISTINA MARTINS TREVISAN - 
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OAB:11955

 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, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo legal, apresente as contrarrazões, face o 

recurso de apelação acostado aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 65135 Nr: 3172-60.2013.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAILTON FERREIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON VASQUES DE OLIVEIRA, A. 

VOLKWEIS & CIA LTDA-ME - GP VEICULOS E LAVACAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH 

- OAB:8161/MT, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT

 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, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor do documento/ofício, acostado em fls. 131/133, requerendo o que 

entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 65933 Nr: 50-05.2014.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMARI MAZOCHIN FAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 AS PARTES sobre o retorno dos autos 

da Instância Superior, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 

15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 36047 Nr: 2836-61.2010.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER ALENCAR DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO 

PARECIS/MT, FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS-FUNSEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN 

- OAB:12998/MT, PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT - OAB:7286

 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 AS PARTES sobre o retorno dos autos 

da Instância Superior, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 

15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 88556 Nr: 982-85.2017.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIZ, CVDCZ, MRIZ, EHOZ, CIZM, IIZ, TGOZ, 

MAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ DA SILVA - 

OAB:7458-A/MT, NILZA GOMES MACHRY - OAB:8245-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - OAB:7.203, 

PAULA CRISTINA CARREIRA DE SOUZA RAMOS - OAB:9.989/MT, 

SAMIR DARTANHAM RAMOS - OAB:8.391, SAMIR DARTANHAN 

RAMOS - OAB:8391/MT

 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, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos, 

indicando a atual localização da parte requerida Caroline Vitoria de Castro 

Zanatta, e/ou requerer o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 78778 Nr: 134-35.2016.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IHDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICIANE CRISTINE SILVA 

HERMANN - OAB:20.435-O/MT, MARINALVA RAMOS RODRIGUES - 

OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIRLEY DALTO DOS SANTOS - 

OAB:7.461/RO

 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, na pessoa de seu 

procurador, para que no prazo legal, impugne a contestação apresentada 

nos autos em fls.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 82680 Nr: 2331-60.2016.811.0050

 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: E. L. MILANI & CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMÃOS DA ROLT IMP. E EXPORT. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE APARECIDA 

BASSANI - OAB:17.466B/MT, JOÃO CARLOS GEHRING JUNIOR - 

OAB:24.318/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE ALVES THEODORO 

DE MORAES - OAB:11.950/MT, NELSON SOARES DA SILVA NETO - 

OAB:14.782/SC

 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 AS PARTES sobre o retorno dos autos 

da Instância Superior, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 
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15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 86915 Nr: 112-40.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA BRUNNER OLIVETTI - ME - PANO 

DE LINO, CELIA REGINA BRUNNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 97493 Nr: 916-71.2018.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NGCDS, ECDS, MARIA JACIANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, na pessoa de seu 

procurador, para que no prazo legal, impugne a contestação apresentada 

nos autos em fls.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 88205 Nr: 771-49.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO DOURADO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT, RONIVAN DOS REIS S. GUIMARÃES 

JUNIOR - OAB:20.436/MT

 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 ré, FABIO DOURADO 

FERNANDES, na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 dias, 

manifeste-se nos autos sobre O PARECER MINISTERIAL acostado em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 37725 Nr: 1079-95.2011.811.0050

 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: ALEXANDRA FONZAR FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 o patrono das partes, para que fiquem 

cientes do desarquivamento dos autos, e requeira, no prazo de 15 dias, o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 37725 Nr: 1079-95.2011.811.0050

 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: ALEXANDRA FONZAR FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1079-95.2011.811.0050 (Código 37725)

Autor: Alexandra Fonzar Ferreira

Requerido: INSS

Vistos.

Tendo em vista o acórdão proferido nos autos, intime-se a parte autora 

pessoalmente, acerca do retorno do feito da segunda instância.

Em seguida, nada sendo requerido no prazo de cinco dias, arquive-se o 

feito com as comunicações necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 11 de setembro de 2.017

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000361-37.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR JORGE VIEIRA (REQUERENTE)

GILMAR DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000361-37.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que a 

contestação foi apresentada tempestivamente. Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte autora 

apresentar impugnação no prazo legal. Campo Novo do Parecis 

(MT),Segunda-feira, 27 de Agosto de 2018. NILZA PEREIRA BRANT 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000646-30.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA SILVA ARAUJO (ADVOGADO(A))

ELISABETE VIEIRA FRAUZINO GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000646-30.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte autora 

emendar a petição inicial, adequando-a ao disposto no artigo 320 do NCPC, 

c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032628/8/2018 Página 282 de 504



complete a inicial com os seguintes documentos: a) Comprovante de 

endereço em seu nome, contrato de aluguel, ou com declaração de 

domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado.A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

Campo Novo do Parecis (MT),Segunda-feira, 27 de Agosto de 2018. NILZA 

PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000551-34.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

GIRLENE FLOR DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000551-34.2017.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da devolução da correspondência pelo correio sob alegação de 

MUDANÇA Campo Novo do Parecis-MT, Segunda-feira, 27 de Agosto de 

2018. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000346-68.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GEHRING & GEHRING JUNIOR LTDA - EPP (REQUERENTE)

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDERSON MAFFI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000346-68.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que decorreu o 

prazo de suspensão do processo. Nos termos do provimento 55/07-CGC, 

impulsiono estes autos para intimação da parte autora, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento. 

Campo Novo do Parecis-MT, Segunda-feira, 27 de Agosto de 2018. Nilza 

Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000374-36.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DE SOUZA OLIMPIO JUNIOR (REQUERENTE)

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000374-36.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que decorreu o 

prazo de suspensão do processo. Nos termos do provimento 55/07-CGC, 

impulsiono estes autos para intimação da parte autora, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento. 

Campo Novo do Parecis-MT, Segunda-feira, 27 de Agosto de 2018. Nilza 

Pereira Brant Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-03.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANA ALVES LUDUGERIO (REQUERENTE)

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO FERREIRA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000124-03.2018.8.11.0050. REQUERENTE: JORDANA ALVES 

LUDUGERIO REQUERIDO: LAZARO FERREIRA RODRIGUES Vistos. Diante 

do pedido das partes em realizar audiência de instrução e julgamento, 

designe-se tal ato conforme pauta de disponibilidade do juízo. Intimem-se 

as partes para comparecerem ao ato processual designado, 

advertindo-as de que o não comparecimento do autor implica na extinção 

do processo sem julgamento do mérito, e, a ausência injustificada do réu 

redundará em reputar-se verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz, nos termos do artigo 51, 

I, e artigo 20, ambos da Lei nº 9.099/95, respectivamente. Deverão as 

partes apresentar o rol de testemunhas no prazo de 10(dez) dias, 

trazendo-as independente de intimação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis, 27 de 

agosto de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 935 Nr: 1-15.1992.811.0051

 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: Derzina Oliveira de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Paula - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO FARIAS - OAB: 

OAB/MT 7487-A, Sandinara Pelicioli - OAB:102023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação da parte autora, para com URGÊNCIA, informar o endereço dos 

herdeiros, a fim de proceder a citação, tendo em vista os presentes autos 

fazerem parte da META 2.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000718-14.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE BRANDINO PASSOS (REQUERENTE)

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 2ª VARA DE CAMPO 

VERDE RUA FORTALEZA, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO 

VERDE - MT - CEP: 78840-000 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que 

INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu(ua) advogado(a), para 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida conforme juntada de 

ID 14983239, no prazo de 15(quinze) dias. É o que me cumpre. Campo 

Verde-MT, 27 de agosto de 2018. assinado eletronicamente Leonésio 

Gonsalves de Resende Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83639 Nr: 3037-11.2014.811.0051

 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: Luiz Fernando da Silva Pires, André Luiz da Silva Pires, 

Ana Ribeiro Maia, Wandre Savio Bezerra Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sabemi Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A

 INTIMO a parte autora para informar nova conta poupança em nome do 

menor WANDRE S. B. PIRES, no prazo de cinco dias, sob pena de 

arquivamento do processo sem a transferência do valor.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140834 Nr: 768-57.2018.811.0051

 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: Reginaldo dos Santos Cezar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Lorenzzatto - 

OAB:20692/0, Nelson Wilians Fratoni Rodrigues - OAB:128341/SP

 INTIMO a parte requerida, na pessoa do seu procurador, para que no 

prazo de 15(Quinze) dias, apresente suas CONTRARRAZÕES ao recurso 

de apelação do requerente. É o que me cumpre.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-62.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS ALVES CORREA (REQUERENTE)

ALBERTO DURANTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 10000008-62.2016.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Intime-se o 

credor dos honorários advocatícios em execução, Dr. Alberto Durante, 

para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a petição apresentada 

pela Requerida (ID 1103738). Com a resposta, à conclusão. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 23 de agosto 

de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010399-88.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO MAGLIANO BARBOSA (ADVOGADO(A))

ARMAZEM PARAIBA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOSE MOIZANIEL LIMA TENREIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010399-88.2015.8.11.0051 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 do débito em execução, conforme 

pedido de ID 13000745. 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, 

26 de agosto de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010606-87.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAMOS DE CASTRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

PATRIK CAMARGO NEVES (ADVOGADO(A))

SERGIO SELEGHINI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010606-87.2015.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. A parte 

Reclamada informou o cumprimento da sentença. Devidamente intimado o 

Reclamante, esta nada manifestou. Assim, arquive-se o feito. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 26 de agosto 

de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011239-98.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DILCE TOCHETTO (REQUERENTE)

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8011239-98.2015.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Indefiro o 

pedido formulado por Dilce Tochetto por meio da petição de ID 11894289, 

pois sobre o recurso extraordinário já foi lançada decisão, conforme ID 

5616377. No mais, intimo o agora Reclamado Dilce Tochetto para o 

cumprimento de sentença já determinado no ID. 9973877. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 26 de agosto 

de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000484-03.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO (EXEQUENTE)

GABRIEL LORENZZATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000484-03-2016.8.11.0051 Execução de Honorários Despacho. 

Vistos etc. Em que pese o pedido formulado pelo Executado, o valor 

penhorado na presente ação já foi liberado em favor da Exequente, 

consoante alvará de ID 10767522. Deste modo, caberá ao Estado de Mato 

Grosso tomar as medidas pertinentes para que sejam recolhidos os 

tributos aplicáveis ao recebimento dos valores pela credora em referencia 

nestes autos. Arquive-se o feito. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. 

Campo Verde-MT, 26 de agosto de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000330-48.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO (ADVOGADO(A))

JOAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NAIANNY DE OLIVEIRA MONTEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000330-48.2017.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. DEFIRO a 

suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo sem 

manifestação, INTIME-SE o Exequente para que se manifeste sobre o 

prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de extinção. Cumpra-se. Às providências. 

Campo Verde/MT, 26 de agosto de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000464-12.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:
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CARINA LEONARDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000464-12.2016.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

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 do 

crédito, conforme pedido formulado pela parte Exequente (ID 13678710). 

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, 

27 de agosto de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010173-20.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA (ADVOGADO(A))

LORIVAL LEANDRO ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEMERCIO LUIZ GUENO (ADVOGADO(A))

JOSE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010173-20.2014.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

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 do 

crédito, conforme pedido formulado pela parte Exequente (ID 12993557). 

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, 

27 de agosto de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000522-15.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARLENE SALES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000522-15.2016.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

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 do 

crédito, conforme pedido formulado pela parte Exequente (ID 12441996). 

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, 

27 de agosto de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000247-66.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER 

(ADVOGADO(A))

WEHERBERTY PEREIRA BRITO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VENTURA ALONSO PIRES (ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000247-66.2016.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. DEFIRO o 

pedido de levantamento do valor incontroverso, em favor da parte 

Exequente, na conta apontada por ela, nos termos da petição de ID 

13698883. Sem prejuízo, intime-se a parte Exequente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do valor remanescente ou, em 

igual prazo, requerer o que entender de direito. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 27 de 

agosto de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010485-64.2012.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE ROSSETTI CORDEIRO (REQUERENTE)

ADRIANA ROVERSI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BCI BRASIL CHINA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A (REQUERIDO)

GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER (ADVOGADO(A))

CRESPANI COMERCIO DE MOTOS E MAQUINAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

WALDIR CECHET JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010485-65.2012.811.0051 Execução de Título Judicial 

Despacho. Vistos etc. Primeiramente, CUMPRA-SE, imediatamente, a 

decisão de ID 10449060, especificamente para que seja expedido o alvará 

para liberação dos valores, em favor da parte Exequente, quanto ao 

depósito incontroverso realizado no ID 9025004. DETERMINO, ainda, a 

liberação do depositado incontroverso realizado nos autos pela parte 

Executada (ID 11189043), em favor da parte Exequente, em conta 

informada por ela no petitório de ID 11422351. Realizada tais diligências, 

desde já, em relação ao débito remanescente e controverso, RECEBO o 

pedido de ID 12176107 como embargos à execução sem efeito 

suspensivo (art. 919 do CPC). Portanto, INTIME-SE a parte Exequente para 

manifestar-se acerca dos embargos à execução (impugnação), no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 920, inc. I, do Código de 

Processo Civil. Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Campo Verde, 27 de agosto de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001479-45.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032628/8/2018 Página 285 de 504



KATIA CRISANTO (ADVOGADO(A))

BENEDITA OLIVEIRA SIQUEIRA (REQUERENTE)

ERNANI ARLEY DA SILVA (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 09/10/2018 Hora: 13:00, 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. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010901-32.2012.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SOUTES & CIA. LTDA - EPP (EXEQUENTE)

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARRATTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

INDYARA WINTER CAVALCANTE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010901-32.2012.811.0051 Despacho. Vistos etc. Cuida-se de 

execução de título judicial/cumprimento de sentença em face da Executada 

BARRATTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA. A parte Excutada 

apresentou impugnação à execução, pugnando, em suma, a declaração 

de incompetência deste Juízo, em razão de estar em recuperação judicial, 

assim como por excesso de execução. Pois bem, em relação a 

incompetência, melhor razão não assiste a parte Executada. Conforme 

documentos trazidos aos autos, ressai que a Executada está em 

recuperação judicial, em processamento pelo Juízo da 7ª Vara Cível da 

Comarca de Manaus - AM, nos autos n. 0211083-24.2012.8.04.0001, o 

qual foi deferido em 10.12.2012. Quanto aos créditos que possuem fato 

gerador posterior ao processamento da recuperação judicial, como no 

caso – sentença proferida em 16.09.2014 (ID 1244397) -, 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.” De outro lado, não há informações se 

houve a decretação da falência da parte Executada. Dito isso, deverá o 

feito tramitar regularmente, de modo que REJEITO a alegação de 

incompetência deste Juízo para tramitação do feito. No mais, RECEBO os 

embargos à execução (excesso de execução) sem efeito suspensivo 

(art. 919 do CPC). INTIME-SE a parte Exequente para manifestar-se acerca 

dos embargos à execução (impugnação), no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do artigo 920, inc. I, do Código de Processo Civil. Após, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde, 27 de agosto de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010320-12.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

THIAGO MANOEL MARQUES DE ALMEIDA PAIXAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. A parte Requerente THIAGO MANOEL MARQUES DE 

ALMEIDA PAIXAO, inconformada com a sentença proferida nos autos, 

interpôs recurso inominado. Indeferida a gratuidade recursal, a parte 

Requerente interpôs agravo regimental, o qual também não foi recebido 

diante da ausência de previsão expressa nos juizados especiais. Logo 

após, a parte Requerente reitera o pedido de gratuidade de justiça. Ocorre 

que, impossível, neste momento, o recebimento do recurso, eis que 

claramente intempestivo, tendo em vista que já ocorreu o trânsito em 

julgado da sentença proferida nos autos, conforme certidão de ID 

11705100. Desta forma, deixo de receber o recurso interposto pela parte 

Reclamada, por entender faltar-lhe requisito intrínseco, qual seja a 

tempestividade. Arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde/MT, 27 de agosto de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-31.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO (ADVOGADO(A))

FRANCIELI DA SILVA FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA (ADVOGADO(A))

ANDRE MARTINS SONEHARA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000023-31.2016.811.0051 Execução de Título Judicial 

Despacho. Vistos etc. RECEBO os embargos à execução sem efeito 

suspensivo (art. 919 do CPC). INTIME-SE a parte Exequente para 

manifestar-se acerca dos embargos à execução (impugnação), no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 920, inc. I, do Código de 

Processo Civil. Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Campo Verde, 27 de agosto de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-16 INCIDENTES

Processo Número: 1000307-39.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER 

(ADVOGADO(A))

JOAQUIM SIQUEIRA DO BOMDESPACHO (EXCEPTO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMILSON PEREIRA (EXCIPIENTE)

EDILSON PEREIRA (EXCIPIENTE)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000307-39.2016.811.0051 Despacho. Vistos etc. INTIME-SE a 

parte Exequente para que no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, dê 

prosseguimento no feito, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de extinção do feito, por abandono. Decorrido o prazo e nada 

manifestando, à conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 27 de agosto de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010222-27.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA GEHLEN (EXECUTADO)

EVANDRO SENGER - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010222-27.2015.811.0051 Decisão. Vistos etc. Cuida-se de 

execução de título extrajudicial, em que a parte Exequente requer que seja 

realizada a citação da Executada ANA LUCIA GEHLEN via edital, tendo em 
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vista que não foi localizada nos endereços apontados no feito. Com efeito, 

ao contrário do processo de conhecimento, na execução de título 

extrajudicial nos juizados especiais é permitida a citação da parte 

Executada via edital, quando todas as demais tentativas restarem 

infrutíferas, conforme prevê o Enunciado 37 do FONAJE. Vejamos: 

“ENUNCIADO 37 – Em exegese ao art. 53, § 4º, da Lei 9.099/1995, não se 

aplica ao processo de execução o disposto no art. 18, § 2º, da referida lei, 

sendo autorizados o arresto e a citação editalícia quando não encontrado 

o devedor, observados, no que couber, os arts. 653 e 654 do Código de 

Processo Civil (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES).” No caso 

telado, verifica-se que as tentativas anteriores de citação da Executada 

ANA LUCIA GEHLEN restou infrutífera. Desta forma, possível o 

acolhimento do pedido da parte Exequente. Isso posto, DETERMINO a 

citação da parte Executada ANA LUCIA GEHLEN por meio de edital, com 

prazo de 15(quinze) dias, nos moldes da decisão de ID 1291201. Após, 

decorrido o prazo in albis, INTIME-SE a parte Exequente para que 

apresente o cálculo atualizado, requerendo o que entender de direito. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde, 27 

de agosto de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010053-45.2012.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI INÊS JAGER PEREGO (ADVOGADO(A))

ROBINSON HENRIQUE PEREGO (ADVOGADO(A))

CELIA MARIA DELGADO ANDRE - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO JORGE LIMA (ADVOGADO(A))

SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Outros Interessados:

CRISTIAN KRUSQUEVIS SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010053-45.2012.811.0051 Despacho. Vistos etc. Considerando 

que já decorreu o tempo de suspensão postulado, INTIME-SE a parte 

autora para dar prosseguimento no feito dentro de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento do feito nos moldes do art. 485, III, do 

CPC. Às providências. Campo Verde-MT, 27 de agosto de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010288-70.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DIVO ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

DEMERCIO LUIZ GUENO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

Autos n° 8010288-70.2016.8.11.0051 Cumprimento de sentença. 

Sentença. 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.[i] 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 ANTES DE 20.06.2016: 

Quanto aos créditos que possui fato gerador anterior ao processamento 

da recuperação judicial, como no caso – sentença proferida em 

24.05.2016 (ID 1316221) - o E. Superior Tribunal de Justiça solidificou o 

entendimento de que após a aprovação do plano de recuperação judicial 

pela assembleia geral de credores e a posterior homologação pelo juízo 

competente, o que já foi realizado, deverão ser extintas as execuções 

individuais, tendo em vista que os credores receberão os valores na 

forma do PRJ aprovado. A par disso, nos termos da cláusula 4.5 do PRJ 

(“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores Concursais deverão 

escolher entre as opções de pagamento de seus respectivos créditos 

através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada pelo Grupo Oi. “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 8/06/2015) “prosseguimento da 

execução individual de um crédito existente ao tempo do ajuizamento do 

pedido de recuperação judicial, mas não incluído no quadro geral de 

credores (QGC)”, seria possível a prorrogação da suspensão nos casos 

em que o credor preterido não promova habilitação retardatária tampouco 

retificação do quadro geral de credores (QGC), optando por prosseguir 

com a execução individual após encerrada a recuperação judicial (REsp 

1571107/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 03/02/2017). Isso dito, não há outro 

caminho senão a extinção deste feito, em razão da novação do crédito 

objeto desta demanda, o qual já deverá ser listado no quadro Geral de 

Credores da Recuperação Judicial do Grupo Oi, caso ainda não tenha sido 

feito, mediante Habilitação Retardatária. Ante o exposto, DECLARO a 

incompetência deste Juízo para dar prosseguimento a presente 

execução/cumprimento de sentença, e, em consequência, determino a 

EXTINÇÃO desse feito, na forma acima mencionada. Por consequência, 

AUTORIZO a parte Exequente a solicitar na Secretaria deste Juizado a 

emissão da certidão judicial de existência da dívida, para registro em 

Cartório de Protesto, de acordo com o Provimento 07/2007-CGJ, ou mesmo 

para habilitação do crédito, caso possível. Intimem-se as partes, 

arquivando-se os autos em seguida. Sem custas e sem honorários 

advocatícios. Proceda-se as anotações estilares. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 27 de agosto de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito [i] 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: 8010288-70.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DIVO ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

DEMERCIO LUIZ GUENO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

Autos n° 8010288-70.2016.8.11.0051 Cumprimento de sentença. 

Sentença. 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.[i] 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 ANTES DE 20.06.2016: 

Quanto aos créditos que possui fato gerador anterior ao processamento 

da recuperação judicial, como no caso – sentença proferida em 

24.05.2016 (ID 1316221) - o E. Superior Tribunal de Justiça solidificou o 

entendimento de que após a aprovação do plano de recuperação judicial 

pela assembleia geral de credores e a posterior homologação pelo juízo 

competente, o que já foi realizado, deverão ser extintas as execuções 

individuais, tendo em vista que os credores receberão os valores na 

forma do PRJ aprovado. A par disso, nos termos da cláusula 4.5 do PRJ 
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(“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores Concursais deverão 

escolher entre as opções de pagamento de seus respectivos créditos 

através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada pelo Grupo Oi. “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 8/06/2015) “prosseguimento da 

execução individual de um crédito existente ao tempo do ajuizamento do 

pedido de recuperação judicial, mas não incluído no quadro geral de 

credores (QGC)”, seria possível a prorrogação da suspensão nos casos 

em que o credor preterido não promova habilitação retardatária tampouco 

retificação do quadro geral de credores (QGC), optando por prosseguir 

com a execução individual após encerrada a recuperação judicial (REsp 

1571107/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 03/02/2017). Isso dito, não há outro 

caminho senão a extinção deste feito, em razão da novação do crédito 

objeto desta demanda, o qual já deverá ser listado no quadro Geral de 

Credores da Recuperação Judicial do Grupo Oi, caso ainda não tenha sido 

feito, mediante Habilitação Retardatária. Ante o exposto, DECLARO a 

incompetência deste Juízo para dar prosseguimento a presente 

execução/cumprimento de sentença, e, em consequência, determino a 

EXTINÇÃO desse feito, na forma acima mencionada. Por consequência, 

AUTORIZO a parte Exequente a solicitar na Secretaria deste Juizado a 

emissão da certidão judicial de existência da dívida, para registro em 

Cartório de Protesto, de acordo com o Provimento 07/2007-CGJ, ou mesmo 

para habilitação do crédito, caso possível. Intimem-se as partes, 

arquivando-se os autos em seguida. Sem custas e sem honorários 

advocatícios. Proceda-se as anotações estilares. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 27 de agosto de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito [i] Disponível para 

consulta no website http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ e 

www.recjud.com.br.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000802-49.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA (ADVOGADO(A))

RICARDO ALEXANDRE VIANA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO ÀS PARTES Impulsiono o feito, a fim de intimar as partes para, 

no prazo legal, se manifestar sobre a planilha de cálculo acostada aos 

autos. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000963-59.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA (ADVOGADO(A))

RICARDO ALEXANDRE VIANA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO ÀS PARTES Intimo as partes para, no prazo legal se 

manifestar sobre a planilha de cálculo acostada aos autos. MARIA DIVINA 

ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000969-66.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CARINA LEONARDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VARZEA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000969-66.2017.811.0051 Despacho. Vistos etc. Considerando 

que já decorreu o tempo superior de 30 dias, INTIME-SE a parte autora 

para dar prosseguimento no feito dentro de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito nos moldes do art. 485, III, do CPC. Às 

providências. Campo Verde-MT, 27 de agosto de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010222-27.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA GEHLEN (EXECUTADO)

EVANDRO SENGER - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 15 

DIAS Dados do processo: Processo: 8010222-27.2015.8.11.0051; Valor 

causa: R$ 3.694,74; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL Partes do processo: EXEQUENTE: DENICOLO & BEUTLER 

LTDA - ME EXECUTADO: EVANDRO SENGER - ME, ANA LUCIA GEHLEN 

Pessoa(s) a ser(em) citada(s): EXEQUENTE: DENICOLO & BEUTLER LTDA 

- ME EXECUTADO: EVANDRO SENGER - ME, ANA LUCIA GEHLEN Data de 

Distribuição da Ação: 19/03/2015 09:25:45. FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) 

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

sabido, quanto aos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

03 (três) dias, contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito 

acima descrito, com atualização monetária e juros, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. Despacho/Decisão: Decisão. Vistos etc. Cuida-se de execução de 

título extrajudicial, em que a parte Exequente requer que seja realizada a 

citação da Executada ANA LUCIA GEHLEN via edital, tendo em vista que 

não foi localizada nos endereços apontados no feito. Com efeito, ao 

contrário do processo de conhecimento, na execução de título extrajudicial 

nos juizados especiais é permitida a citação da parte Executada via edital, 

quando todas as demais tentativas restarem infrutíferas, conforme prevê 

o Enunciado 37 do FONAJE. Vejamos: ENUNCIADO 37 –Em exegese ao 

art. 53, § 4º, da Lei 9.099/1995, não se aplica ao processo de execução o 

disposto no art. 18, § 2º, da referida lei, sendo autorizados o arresto e a 

citação editalícia quando não encontrado o devedor, observados, no que 

couber, os arts. 653 e 654 do Código de Processo Civil (nova redação – 

XXI Encontro – Vitória/ES).” No caso telado, verifica-se que as tentativas 

anteriores de citação da Executada ANA LUCIA GEHLEN restou infrutífera. 

Desta forma, possível o acolhimento do pedido da parte Exequente. Isso 

posto, DETERMINO a citação da parte Executada ANA LUCIA GEHLEN por 

meio de edital, com prazo de 15(quinze) dias, nos moldes da decisão de ID 

1291201. Após, decorrido o prazo in albis, INTIME-SE a parte Exequente 

para que apresente o cálculo atualizado, requerendo o que entender de 

direito. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde, 27 de agosto de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões. Juíza 

de Direito. 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, EVERTON 

ALVES DE OLIVEIRA JESUS, digitei. CAMPO VERDE, 27 de agosto de 2018 

EVERTON ALVES DE OLIVEIRA JESUS Analista Judiciário SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE E 

INFORMAÇÕES: RUA FORTALEZA, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 - TELEFONE: (66) 34192233

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000493-62.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLINA MENDES SILVA REIS (EXEQUENTE)

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000493-62.2016.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Cuida-se de execução de título judicial/cumprimento 
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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 20.03.2018 -, 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 12630436. 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, 27 de agosto de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010115-17.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO (ADVOGADO(A))

KESIA GONCALVES DE LIMA QUEIROZ - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUBERTO CEZAR BATISTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010115-17.2014.811.0051 Decisão. Vistos etc. Conforme ressai 

da certidão de ID 13400927, não houve a homologação do acordo 

entabulado entre as partes (ID 1273234). Entretanto, o feito prosseguiu 

como execução de título judicial, iniciando os atos expropriatórios da parte 

Executada, embora não tenha sido obtido êxito até o momento. Portanto, 

vê-se evidente equívoco ao prosseguir como execução de título judicial, 

pois, sequer, há título constituído. Desta forma, diante do longo decurso de 

prazo até o momento (acordo realizado em 30.07.2014), INTIME-SE a parte 

Autora, por meio de seu Advogado, e a parte Reclamada, pessoalmente e 

por mandado, para que reiterem a concordância dos termos pactuados, no 

prazo de 05(cinco) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Campo Verde-MT, 27 de agosto de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010405-66.2013.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI INÊS JAGER PEREGO (ADVOGADO(A))

CELIA MARIA DELGADO ANDRE - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERICH PELLEGRIM - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010405-66.2013.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Sendo disponíveis 

os direitos disputados, HOMOLOGO o termo de acordo firmado pelas 

Partes (ID. 12179877), dando à lide resolução de mérito, na forma do art. 

487, III, letra “a”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas ou 

honorários. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. Expeça-se alvará do valor bloqueado, 

conforme extrato do bacenjud anexado a esta sentença. Após, arquive-se 

o feito. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências. Campo Verde-MT, 27 de agosto de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000911-63.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO (ADVOGADO(A))

DYANNA MARIA PEREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Autos nº 

1000911-63.2017.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, cumpre ressaltar 

que a guia de depósito judicial de ID 13527693 foi equivocadamente 

juntada aos autos, pois em consulta na conta única verificou-se que não 

há depósito do valor da respectiva guia. Ademais, houve depósito do valor 

do acordo firmado entre as partes (ID 13317274) direto na conta do 

Causídico da Reclamante (ID13527681) . Assim, não há nada a ser 

deliberado quanto ao pedido formulado pela Requerente por meio da 

petição de ID 13707364. Portanto, sendo disponíveis os direitos 

disputados, HOMOLOGO o termo de acordo firmado pelas Partes (ID 

13317274 ), dando à lide resolução de mérito, na forma do art. 487, III, “b”, 

do NCPC. Diante da quitação do valor do acordo, JULGO EXTINTO o 

processo com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de 

estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Às 

providências. Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 27 

de agosto de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000322-71.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

FABIO GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000322-71.2017.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A parte 
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Executada efetuou o pagamento do valor integral da execução, conforme 

se vê do comprovante acostado aos autos (ID 13550359). 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 nos autos (ID 13550359) , em favor da parte Exequente, 

em conta a ser indicada por ela. Transitada em julgado, proceda-se às 

baixas de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 27 de 

agosto de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001099-56.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

WALTER NOVAES SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001099-56.2017.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A parte 

Executada efetuou o pagamento do valor da execução, conforme se vê do 

comprovante acostado aos autos (ID 14121463). O Exequente, por sua 

vez, concordou com o pagamento, pugnando pelo levantamento. 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 nos autos, em favor da parte 

Exequente, em conta indicada por ela, nos termos da petição de ID 

14200053. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 27 de agosto de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 57084 Nr: 2504-50.2016.811.0029

 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): Wilson Roberto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA CUNHA 

MARINHO - OAB:OAB/MT 12.501-A

 Vistos.

Considero o feito maduro para sentença, antes, contudo intimem-se as 

partes para, caso entendam necessário, apresentem postulação 

fundamentada sobre produção de provas.

Às providências.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 51316 Nr: 2431-15.2015.811.0029

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Canarana Fertilizantes e Máquinas Ltda, Altair 

José Kolln, Erasmo Marcolin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Procuradoria 

Fiscal - OAB:000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Cargneluti Pit - 

OAB:11842/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s)Executada(s) 

na(s) pessoa(s) de seu procurador(s, Dr. (ª) Juliano Cargneluti Pit, via 

DJE, para, no prazo legal, manifestar-se sobre a petição de fls. 55/56.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000704-14.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIR JOSE DE MATOS (REQUERENTE)

ROSENI APARECIDA FARINÁCIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ALBERTO MICHELOTTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000704-14.2018.8.11.0024. Vistos, etc. Oficie-se ao juízo deprecante 

para que instrua o presente feito, com a respectiva carta precatória 

devidamente subscrita, bem como cópia do inteiro teor da matrícula do 

imóvel a ser avaliado. Após, cumpra-se, na forma deprecada, com as 

cautelas de praxe, servindo a cópia como mandado. 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: 1000460-85.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MAGEL COMÉRCIO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA-ME 

e outro (REQUERENTE)

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Helcio Antonow (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, 27 de agosto de 2018

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000564-77.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES (ADVOGADO(A))

FLAVIA DE AMORIM BAIOCCO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO EDUCACIONAL PRESBITERIANA DE BURITI - FUEPB (RÉU)

 

IMPULSIONAMENTO Cobrança de diligência para Oficial de Justiça e 

intimação para audiência 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, devendo o depósito da 

diligência ser realizado por meio de Guia de Diligência, obtida no site do 
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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, e ainda, intimar para comparecer à audiência de 

Conciliação, designada para o dia 8 de novembro de 2018, às 14:30 horas, 

a ser realizada no CEJUSC local, ficando ciente de que o comparecimento 

na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de 

representante, por meio de procuração específica, com outorga de 

poderes para negociar e transigir). A ausência injustificada é considerada 

ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. 

As partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Chapada dos 

Guimarães/MT, 27 de agosto de 2018

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000316-14.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. C. (AUTOR(A))

J. B. A. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. D. (RÉU)

 

IMPULSIONAMENTO Intimação para manifestação Nos termos da legislação 

vigente, bem como em conformidade com o provimento n.º 56/2007-CGJ, 

intimo a parte autora para comparecer à audiência de conciliação, a ser 

realizada no CEJUSC local, designada para o dia 7 de novembro de 2018, 

às 14 horas, ficando ciente de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados. Chapada dos Guimarães, 27 de 

agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000390-68.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DESIDERIO (ADVOGADO(A))

OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AYRTON DIAS DA MOTTA (REQUERIDO)

IONNE DA MOTTA (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 avaliação, 

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, 27 de agosto de 2018

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 72526 Nr: 1313-19.2015.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Euclides da Cruz, Evaildo Nascimento da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FURNAS – CENTRAIS ELETRICAS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldevino Ferreira Casseano 

de Souza - OAB:5733/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Ryuzo Sugizaki - 

OAB:171646/SP, Silas Augusto de Souza - OAB:5122-B

 Diante do exposto, com fundamento no art. 206, §3°, V, do CC/02, 

DECLARO PRESCRITA a pretensão da parte requerente e, com fulcro no 

artigo 487, inciso II, do CPC/2015, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO o presente processo.Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, 

os quais fixo em 10% 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.Publique-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 de Mato Grosso 

independentemente de novo despacho.Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos, com as anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 75203 Nr: 2483-26.2015.811.0024

 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: DdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMdS, EfdSM, IMdS, IMdS, IMdS, GCAM, IMdS, 

JVVA, MJPA, JLMS, NSD, NMS, ACMS, GESO, VMdS, AARM, AARM, 

AARM, WJM, WMdS, WMdS, ALRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO MOSER - 

OAB:9932/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júlia Jane Brandão Martins 

Garcia - OAB:7580

 Vistos, etc.

 Analisando os autos, verifica-se que a contestação de fls. 27/75, foi 

juntada aos autos de forma equivocada, já que diz respeito aos autos 

anexos (n° 1664-26.2014.811.0024 – cód. 65875). Logo, desentranhe-a 

do presente feito, já que naqueles autos fora apresentada contestação 

idêntica (fls. 57/105).

 Assim, intime-se a parte autora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste no feito quanto às citações dos demais requeridos, a teor do 

contido na certidão de fls. 24/25, apresentando para tanto os respectivos 

endereços.

 Apresentadas as referidas informações, citem-se.

 Certifique-se eventual silêncio.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 65873 Nr: 1664-26.2014.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benvida da Silva Frank

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan Moreira da Silva, Erika ferreira de Siqueira 

Moreira, Ivanéia Moreira da Silva, Ivana Moreira da Silva, Ivany Moreira da 

Silva, Giulia Cristina Amorim Moreira, Ivanilza Moreira da Silva, João Victor 

Vieira Amorim, Maria Julia Pereira Amorim, José Luiz Moreira Soares, Nilza 

Soares Diniz, Nilson Moreira Soares, Airton Cesar Moreira Soares, Greicy 

Elaine Soares Oliveira, Vandair Moreira da Silva, Ana Andréia Rodrigues 

Moreira, Andreza Aparecida Rodrigues Moreira, Ana Alice Rodrigues 

Moreira, Waltamiro José Moreira, Waldenice Moreira da Silva, Wanda 

Moreira da Silva, Andre Luiz Rodrigues Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júlia Jane Brandão Martins 

Garcia - OAB:7580, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B

 Vistos, etc. Diante do teor da certidão de fls. 109/110, a qual dá conta 

apenas da citação das requeridas IVANEIA MOREIRA DA SILVA e 

IVANILZA MOREIRA DA SILVA, bem como das requeridas IVANA 

MOREIRA DA SILVA e IVANY MOREIRA DA SILVA (fl. 33). Com relação à 

contestação apresentada por diversos dos requeridos (GREICY ELIANE 

SOARES DE OLIVEIRA, JOSÉ LUIZ MOREIRA SOARES, NILZA SOARES 

DINIZ e NILSON MOREIRA SOARES), às fls. 57/105, registro que a 

apresentação da resposta não dispensa a citação, nos termos do art. 239, 

§ 1°, do Código de Processo Civil, já que nas respectivas procurações não 

constam poderes específicos para a advogada subscritora receber 

citação. Dessa maneira, conforme jurisprudência dominante, a citação se 

faz necessária. (...)Portanto, intime-se a parte autora para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresente os dados necessários para a citação dos 

demais demandados, devendo na oportunidade apresentar qualificação 

completa de todos eles, nos termos do art. 319, II, do Código de Processo 

Civil, já que, com relação a parte dos requeridos, não foram apresentados 
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dados mínimos para tanto.Certifique-se eventual silêncio. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 36296 Nr: 2031-89.2010.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solange Regina Alves de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho 

Médico, Unimed Londrina - Cooperativa de Trabalho Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT, Darci Melo Moreira - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Sigarini Garcia - 

OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627, Sandra Aparecida Valente Siqueira Lima - 

OAB:11.812/MT

 Vistos, etc.

 Considerando que a ação em questão apresenta pedido de obrigação de 

fazer, não possuindo postulação de ordem indenizatória, somando-se ao 

fato de que, conforme informação colhida dos autos, infere-se já ter sido 

realizado o procedimento cirúrgico pleiteado, possível a conciliação entre 

as partes, não obstante estejam os autos conclusos para sentença.

 Dessa forma, encaminhe-se o feito ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania para tentativa de composição amigável entre as 

partes.

As partes deverão ser advertidas de que o não comparecimento, 

injustificado, à audiência a ser assinalada, configura ato atentatório à 

dignidade da justiça (art. 334, §8º, CPC/2015).

 Posteriormente, venham os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 39423 Nr: 1931-03.2011.811.0024

 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): Dênio Peixoto Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sebastião Jesuíno de 

Oliveira - OAB:8137

 Vistos, etc.

 Analisando a certidão de fl. 78/79, observa-se que o requerido foi citado 

por hora certa, tendo deixado de apresentar resposta nos autos. Assim, 

nos termos do art. 72, II, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

nomeio a Defensoria Pública da Comarca como curadora especial, a qual 

deverá ser intimada para apresentação de defesa em favor da parte 

requerida.

Após, independentemente de outra providência, dê-se vistas dos autos ao 

Ministério Público para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

réplica, quando deverá, por economia processual, especificar, 

objetivamente, a prova pericial postulada, uma vez que na petição de fls. 

90/93, não cuidou de apontar a modalidade da perícia requerida, sob pena 

de ser considerada preclusa a produção da referida prova.

 Do mesmo modo, deverá especificar qual a prova documental cuja 

produção é requerida. Advirto, por oportuno, que, nos termos do art. 435 

do CPC, “é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos 

documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos 

depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos 

nos autos”.

Por fim, certifique a Sra Gestora se o advogado da parte requerida foi 

intimado da decisão de fls. 94/95. Acaso não tenha sido realizado, 

proceda-se a comunicação processual via DJe.

 Certifique-se eventual silêncio.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 38247 Nr: 676-10.2011.811.0024

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edes José Kassburg, Luciane Arlete Kassburg, Elvira 

Maria Kassburg

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Laboulle, Ana C. Marques Victor da Silva, 

Francisco Alexandre da Silva, Antonio Ferreira da Silva

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

de Mato Grosso - OAB:, KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA - OAB:9813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos aduzidos na inicial, para 

declarar a aquisição da propriedade, pela usucapião, dos imóveis descrito 

na inicial, Julgo, portanto, extinto o processo, com resolução do mérito, na 

forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte 

requerida 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 neste momento, nos termos do artigo 98, §3° do 

CPC/2015.Transitada em julgado a presente decisão, expeça-se mandado 

de registro, endereçando-o ao Cartório de Registro de Imóveis respectivo, 

para que seja procedida a retificação da matrícula do bem imóvel em 

epígrafe e a abertura de matrícula individualizada para os imóveis em 

questão, instruindo o referido expediente com cópias autenticadas dos 

documentos necessários, bem como da presente sentença, conforme as 

determinações contidas nos artigos 1.241 do Código Civil de 2002; artigo 

167, I, itens 26 e 28 e artigo 226 da Lei n° 6.015/1973.Nos termos do artigo 

1238 do Código Civil, a presente sentença, servirá de título para o registro 

no cartório respectivo. O registro no serviço de imóveis não dependerá do 

pagamento do imposto de transmissão, vez que se trata de forma 

originária de aquisição da propriedade. Esclareço que o benefício da 

assistência judiciária gratuita, deferida aos autores, que deve ser 

estendido ao foro extrajudicial, nos termos do art. 170 da CNGC 

Extrajudicial. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 2344 Nr: 839-73.2000.811.0024

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DdSP, NPdSN, AAdS, NPdSX, MAdSPO, APdC, SdSPM, 

LMPdS, NGdSP, MAdSP, PSdSP, DEdSP, JdSP, ASPN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdPP(E)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT, DARCI MELO MOREIRA - OAB:2626, Julio 

de Barros Salek - OAB:83652/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio de Barros Salek - 

OAB:83652/SP

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de sobrepartilha de bens deixado pelo falecido 

Francisco de Paula Pinto, alegando o espólio que há o valor de R$ 

635.987,89 (seiscentos e trinta e cinco mil e novecentos e oitenta e sete 

reais e oitenta e nove centavos), referentes a uma ação de ressarcimento 

de danos dos autos n. 1788/96, onde o Município de Chapada dos 

Guimarães foi condenado a pagar.

Compulsando os autos, verifico que o pagamento dos valores foi 

homologado pela Central de Conciliação dos Precatórios do Tribunal de 

Justiça, cujos valores seriam pagos em 80 (oitenta) parcelas, com reajuste 

anual, sendo que o crédito principal ficou divido em 50% para o espólio e 

50% para a credora Dídima da Silva Pinto abatendo o pagamento 

preferencial e 20% referente aos honorários contratuais (fls. 113-114).

Assim, considerando que a parte logrou êxito em demonstrar que os 

valores foram depositados na Conta Única, deverão tais valores serem 

vinculados ao presente arrolamento de bens deixado pelo falecido 

Francisco de Paula Pinto, e serem divididos conforme acordo e na 

proporção dos herdeiros, razão pela qual DETERMINO que sejam 

levantados os valores em face dos herdeiros e da viúva meeira, mediante 

ALVARÁ.

No que tange aos valores que ainda serão pagos pelo Município, verifico 

que o prazo final para pagamento é fevereiro de 2019. Assim, oficie-se 

para vinculação aos presentes autos e, após o decurso de prazo, 

façam-me os autos conclusos para análise.

INTIME-SE.
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CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 51758 Nr: 2310-07.2012.811.0024

 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: Sinfrônio Lemos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lúcia Maria Coutinho Misorelli, Peniel Ferreira 

de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654, Danieli Cristina Oshitani - OAB:6079, Jacqueline Amorim 

de Almeida - OAB:10732, Rogério Caporossi e Silva - OAB:6.183/MT

 Diante do exposto, por não vislumbrar obscuridade, contradição ou 

omissão a serem sanadas, assim como por não existirem erros materiais 

que demandem correção, CONHEÇO dos embargos de declaração de fls. 

138 opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO.Por outro lado, DOU 

PROVIMENTO aos embargos de declaração de fls. 115-123, o que faço 

para condenar a parte requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios ao denunciado à lide (Peniel Ferreira de Almeida), cujo valor 

fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa. Intimem-se.No demais, 

cumpra-se integralmente a sentença. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 57652 Nr: 557-78.2013.811.0024

 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: Dihol Distribuidora Hospitalar Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Framarion Pinheiro 

Neto - OAB:16.368, José Arlindo do Carmo - OAB:3722/MT, Luciana 

Rezegue do Carmo - OAB:9.609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI APARECIDA DA 

COSTA - OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - 

OAB:11.055

 Vistos, etc.

 DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP opôs embargos de 

declaração contra sentença proferida por este juízo, às fls. 76-79, 

alegando omissão no que se refere à condenação do requerido ao 

pagamento do débito de forma atualizada, computando correção monetária 

(INPC), bem como juros moratórios a partir da citação.

 Intimado, o requerido quedou-se inerte (fl. 84).

É o relatório.

 Decido.

 Acerca dos embargos de declaração, dispõe o artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil:

“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.” (sem 

grifo no original)

Analisando os autos, sem desnecessárias delongas, vislumbra-se que, de 

fato, há omissão na sentença embargada, uma vez que ao condenar o 

requerido ao pagamento do débito não foi determinada a sua correção 

monetária e computação de juros.

 Logo, sem desnecessárias delongas, a procedência dos embargos é 

manifesta.

 DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração por serem 

tempestivos, para, no mérito, dar-lhes provimento, de modo a RETIFICAR o 

dispositivo da sentença, para “CONDENAR o Município de Chapada dos 

Guimarães a pagar à parte autora o valor de R$ 7.005,51 (sete mil e cinco 

reais e cinquenta e um centavos), devidamente corrigidos monetariamente 

pelo INPC e com juros de 1% ao mês a partir da citação.

No demais, mantida está a sentença, nos termos em que foi proferida.

 Intimem-se as partes.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 64854 Nr: 851-96.2014.811.0024

 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): José de Souza Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabel Cristina Melon de 

Souza Neves - OAB:5656

 Vistos etc.

Antes de julgar antecipadamente o mérito da demanda, a procuradora do 

requerido pugnou pela carga dos autos, assim, em atenção ao princípio da 

ampla defesa e contraditório, defiro o pedido.

Após, aportando ou não pedido da defesa, façam-me os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 63173 Nr: 3051-13.2013.811.0024

 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: Edilson Pereira Partim

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Bianchi - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, CPC, JULGO PROCEDENTE 

a demanda, a fim de condenar o Réu a conceder à parte Autora EDILSON 

PEREIRA PARTIM o benefício assistencial à pessoa com deficiência, no 

valor de 01 (um) salário mínimo, a contar da data da propositura da 

demanda (18/10/2013), haja vista que a nobre gestora, à época, não 

procedeu com a citação do requerido, ocorrendo esta somente em janeiro 

de 2017. Incidência de juros de mora a partir da citação. Quanto às 

parcelas anteriores e, no que tange às posteriores, a partir de cada 

parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada 

parcela vencida, descontando-se as prescritas, sendo que deverá ser 

utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal. No ponto, “a partir da 

vigência da Lei 11.960/09 deverão incidir para fins de correção monetária 

e compensação da mora, uma única vez, até o efetivo pagamento, os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança. Até a entrada em vigor desta Lei, correção monetária nos 

termos da Lei 6.899/81 e juros de 1% ao mês. Orientações do Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução/CJF 134, de 

21.12.2010”.Por oportuno, condeno a Autarquia Federal nos honorários 

advocatícios, que fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre as 

parcelas vencidas até a prolação da sentença, nos termos do § 2º do 

artigo 85 do Código de Processo Civil.Isento a Autarquia Federal do 

pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001.Deixo de 

determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no § 3º do art. 496 do Código de Processo Civil, já que o 

valor da condenação, nitidamente, não excederá a 1000 (um mil) salários 

mínimos.Intimem-se.Após o trânsito em julgado, intime-se a parte 

demandante para, no prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de 

direito. Transcorrid

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010502-79.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE AMORIM DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

JOSE LUIZ DOS SANTOS PRIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010502-79.2015.8.11.0024 REQUERENTE: JOSE LUIZ DOS 

SANTOS PRIOR REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos etc. Indefiro o pedido de levantamento em razão 

da causídica solicitante não constar da procuração, tampouco possuir 

poderes para receber. Regularize-se a representação processual em 5 

(cinco) dias, ou apresente-se a conta do autor para levantamento dos 

valores. Intime-se. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da 

assinatura.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-88.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 794,04 (setecentos e noventa e quatro 

reais e quatro centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do Provimento 

88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 27 de agosto de 2018. 

Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000779-53.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MILTA DA SILVA MIRANDA (REQUERENTE)

KARLA DA SILVA MIRANDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000779-53.2018.8.11.0024. REQUERENTE: MILTA DA SILVA MIRANDA 

. REQUERIDO: BANCO PAN S.A. . Vistos etc. Trata-se de reclamação cível 

proposta por Milta da Silva Miranda em face de Banco Pan S. A. No caso 

em tela, vislumbro que se trata de concessão de tutela de urgência para 

determinar que a parte promovida cancele um cartão de crédito enviado 

sem solicitação da promovente. Assim, para que seja deferida a tutela de 

urgência em qualquer ação, é necessária a presença dos requisitos 

cumulativamente de: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo. Analisando detidamente os autos, observo 

que dos documentos que carreiam a exordial, em uma análise 

perfunctória, a probabilidade do direito vem presente, uma vez que a 

requerente logrou êxito em comprovar existência da relação jurídica entre 

autor e requerida através do respectivo cartão. Contudo, vislumbro a 

inexistência de perigo de dano. Em momento nenhum foi narrado que o 

cartão de crédito foi utilizado, ou gerou qualquer complicação de ordem 

financeira que desafie o cancelamento pela via da tutela de urgência. 

Explico. A autora não comprovou que a existência do cartão de crédito em 

seu nome, o qual alega ter sido enviado unilateralmente, tenha gerado 

qualquer dano de ordem financeira ou pessoal. Desta forma, vislumbro 

que sem a cumulação dos elementos cumulativos da concessão de tutela 

de urgência, outro caminho não há que o indeferimento do pedido. ANTE O 

EXPOSTO, nos termos da fundamentação, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA pleiteada pela parte promovente, por ausência de 

demonstração do perigo de dano. Aguarde-se, a realização da Audiência 

de Conciliação já designada pelo PJe. Cite-se e intime-se, por Carta de 

Citação, conforme determina o art. 18, I da Lei 9.099/1995, devendo desta 

constar as consequências para o caso de ausência, o prazo para 

apresentar defesa, a advertência de que, caso haja relação de consumo, 

poderá haver a inversão do ônus da prova, e ainda que, em se tratando 

de pessoa jurídica, esta poderá ser representada na audiência por 

preposto. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010244-74.2012.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIRA FRANCISCA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

FABIANO HENRIQUE FORTUNATO FERREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA R DE FREITAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010244-74.2012.8.11.0024. EXEQUENTE: FABIANO HENRIQUE 

FORTUNATO FERREIRA . EXECUTADO: CONSTRUTORA R DE FREITAS 

LTDA - EPP . Vistos etc. O artigo 28, §5º do Código de Defesa do 

Consumidor, prevê a possibilidade de desconsideração da personalidade 

jurídica “sempre que e sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo 

ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”. No caso dos 

autos, observo que a executada não possui bens passíveis de penhora, 

tendo em vista que já foram feitas consultas via BACEN-JUD, com 

inexistência de saldo. Ademais, conforme certidão do Sr. Oficial de 

Justiça, a executada mudou de endereço sem informar nos autos, o que 

causa embaraços ao ressarcimento dos prejuízos causados ao 

consumidor. Neste sentido é a pacífica jurisprudência do e. Tribunal de 

Justiça deste Estado: “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, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/06/2016, Publicado no DJE 

24/06/2016)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – 

DIREITO DO CONSUMIDOR - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 

JURÍDICA – RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS - REDIRECIONAMENTO 

DA EXECUÇÃO - APLICAÇÃO DA "TEORIA MENOR" – INTELIGÊNCIA DO 

ART. 28, § 5º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AGRAVO 

PROVIDO – PRECEDENTES DO STJ. A desconsideração da personalidade 

jurídica está regulamentada no art. 50 do CC e no art. 28 do CDC. Na 

relação de consumo é aplicável a Teoria da Menor Desconsideração da 

Personalidade Jurídica, segundo a qual é desnecessária a demonstração 

do desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Exige-se, apenas, a 

prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas 

obrigações. (AI 109150/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/06/2016, 

Publicado no DJE 14/06/2016)” Portanto, entendo estarem preenchidos os 

requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da 

executada, no caso em deslinde, pela inexistência de bens passíveis de 

penhora, bem como pela inexistência de endereço nos autos. 

CONCLUSÃO. ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 28, §5º do Código de 

Defesa do Consumidor, desconsidero a personalidade jurídica da empresa 

Construtora Rodrigues de Freitas LTDA e redireciono o cumprimento de 

sentença aos sócios Luiz Carlos de Freitas, Vitor Yamamura Freites e 

Raul Yamamura Freites. Intime-se o exequente para em 5 (cinco) dias 

apresentar o CPF dos executados e, proceda-se à intimação dos referidos 

para, na forma do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pagar 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 sem o pagamento 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032628/8/2018 Página 294 de 504



voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000801-14.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA EVELYM ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO Autos n° 

1000801-14.2018.811.0024 Vistos, etc. Trata-se de ação ordinária com 

pedido de tutela de urgência ajuizada por DÉBORA EVELYM ALVES 

PEREIRA em desfavor da UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE CUIABÁ 

(IUNI EDUCACIONAL S/A), na qual objetiva, em sede de tutela de urgência, 

‘seja determinado que a requerida imediatamente: 1) deixe de obstar a 

rematrícula da autora em decorrência dos débitos relativos ao semestre 

2018/1; 2) inclua o nome da autora na lista de chamada, para que possa 

retornar as aulas; 3) reestabeleça o acesso ao portal do aluno’. No que 

tange ao pedido de antecipação de tutela, temos a ressaltar que são 

imprescindíveis para sua concessão, dois requisitos, quais sejam, a 

verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano irreparável ou de 

difícil reparação, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Com 

relação ao perigo de dano, dúvidas não há que a negativa da requerida em 

proceder a rematrícula da autora está a lhe causar danos consideráveis, 

já que está impossibilitada de assistir regularmente as aulas, ter incluso 

seu nome na lista de chamadas, etc. Ademais, nota-se que o referido 

receio sobressai pelo fato de estar a autora na iminência de concluir a 

graduação em Direito (décimo semestre). No tocante ao primeiro requisito, 

nota-se, neste juízo perfunctório, verossimilhança nas alegações 

apresentadas, já que, conforme se verifica da inicial e dos documentos 

que a acompanham, a autora é aluna regular da requerida, cujo valor das 

mensalidades referentes à graduação era objeto de financiamento pelo 

Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), no importe de 65% (sessenta e 

cinco por cento) do valor da mensalidade, sendo que os valores restantes 

eram objeto de bolsa estudantil no percentual de 35% (trinta e cinco por 

cento). Logo, a negativa em realizar a rematrícula é medida que, nesta 

quadra de cognição perfunctória, mostra-se arbitrária e indevida, a 

considerar, sobretudo, que, ao que informa a inicial e os documentos, os 

referidos débitos seriam decorrentes de divergência e/ou inconsistências 

dos valores dos repasses à requerida por parte do FIES, uma vez que 

conquanto fosse de 65% (sessenta e cinco por cento) o valor repassado 

pelo FIES ao longo do contrato, no primeiro semestre de 2018, foram 

repassados apenas 42,25%, conforme extrato juntado com a inicial. 

Desse modo, conforme documentação apresentada com a inicial, não há 

como condicionar a rematrícula da autora ao pagamento dos referidos 

valores, os quais, acaso reputados existentes, devem ser cobrados do 

FIES, utilizando-se para tanto das vias ordinárias. Nesse sentido, já decidiu 

o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, 

OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALUNA 

BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS 

EDUCACIONAIS – NEGATIVA DE REMATRÍCULA – EXISTÊNCIA DE 

SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – ORIGEM NÃO 

DEMONSTRADA – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 300 

do Novo Código de Processo Civil, 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. Na hipótese, não 

ficou demonstrada a origem da diferença supostamente relativa a 

encargos educacionais, cobrada de aluno beneficiário de 100% do FIES. 

Assim, a negativa de renovação da matrícula com base na referida 

inadimplência não se sustenta, bem como qualquer outra sanção 

pedagógica. Presentes os requisitos da tutela de urgência, 

consubstanciados na relevância dos fundamentos deduzidos pelo autor e 

no perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que a suspensão dos 

serviços pode lhe causar (inclusive a inscrição do seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito), a manutenção da decisão é medida que se 

impõe.” (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Privado, Apelação 

1011593-36.2017.8.11.0000, Relatora Desembargadora Clarice Claudino 

Da Silva, DJe 21/08/2018 – sem grifo no original) Diante do exposto, defiro 

a tutela de urgência pleiteada pela parte promovente, para determinar que 

a parte promovida, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), promova a 

rematrícula da autora, devendo incluir seu nome nas listas de chamadas, 

bem como reestabelecer seu acesso ao portal do aluno, devendo 

demonstrar nos autos, de forma documental as referidas providências, 

sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitado ao teto deste juizado. 

Designe-se, a secretaria, data para audiência de conciliação, após 

intimem-se as partes. No mesmo ato, cite-se, por carta de citação, 

conforme determina o art. 18, I, da Lei 9.099/1995, devendo desta constar 

as consequências para o caso de ausência, o prazo para apresentar 

defesa, a advertência de que, caso haja relação de consumo, poderá 

haver a inversão do ônus da prova, e ainda que, em se tratando de 

pessoa jurídica, esta poderá ser representada na audiência por preposto. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos 

Guimarães/MT, 27 de agosto de 2018.

Comarca de Colíder

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 83070 Nr: 428-21.2013.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que não foram encontrados bens passíveis de constrição, a 

parte exequente requer a penhora dos créditos financeiros porventura 

existentes em nome do(a) devedor(a), bem como seja procedido pesquisa 

no sistema RENAJUD a fim de averiguar possíveis veículos em nome da 

parte executada.

 Nos termos do art. 835, inciso I e § 1º e art. 854, do Novo Código de 

Processo Civil, é prioritária a penhora em dinheiro, sendo cabível a 

penhora de valores depositados em conta corrente do(a) executado(a):

 “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira;

§ 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais 

hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as 

circunstâncias do caso concreto”.

 “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em 

aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência 

prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por 

meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes 

em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado 

na execução”.

 Assim, o dinheiro é o primeiro bem passível de penhora na ordem 

preferencial estabelecida pelo diploma normativo vigente, sendo possível a 

sua constrição por meio eletrônico, nos termos do art. 854 do NCPC.

Além disso, veículos de via terrestre são passíveis de penhora, na forma 

do art. 835, incisos IV do NCPC, sendo que as averbações podem se dar 

por meio eletrônico, na previsão do art. 837 do citado Estatuto Processual 

Civil:

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

IV - veículos de via terrestre;

“Art. 837. Obedecidas as normas de segurança instituídas sob critérios 

uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a penhora de dinheiro e as 

averbações de penhoras de bens imóveis e móveis podem ser realizadas 

por meio eletrônico”.

No particular, vislumbra-se que a parte devedora não fez nenhum aceno 
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em direção ao pagamento, apesar de devidamente intimada, de modo que 

não resta outra saída ao Juízo senão acolher a pretensão de penhora de 

créditos que eventualmente possua junto às instituições financeiras e de 

veículos automotores.

Ante o exposto:

a) DEFIRO O BLOQUEIO E PENHORA de importância em dinheiro no 

montante da execução em tela, depositada em contas bancárias e/ou 

aplicações financeiras em nome do(a) executado(a), por meio do sistema 

BACEN/JUD;

b) Caso não sejam encontrados créditos financeiros em nome da parte 

executada, DEFIRO a penhora de bens móveis, especialmente veículos 

com respectivo ofício ao DETRAN/MT contendo os dados do automotor, 

inserindo ainda restrição de transferência, licenciamento e circulação, 

depois de procedida pesquisa positiva no RENAJUD.

 Cumprida tal determinação, se infrutífera, intime-se o(a) exequente para 

que requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Se positiva, ainda que parcialmente, intime-se a parte executada da 

realização da penhora, fazendo constar no mandado que no prazo legal 

poderá apresentar embargos (art. 915 do NCPC).

 Apresentados os embargos, certifique-se, intimando-se o exequente para 

se manifestar em igual prazo (art. 920 do NCPC). Não havendo embargos, 

igualmente, certifique-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 54641 Nr: 2079-93.2010.811.0009

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALC, RLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629

 Vistos.

Considerando que não foram encontrados bens passíveis de constrição, a 

parte exequente requer a penhora dos créditos financeiros porventura 

existentes em nome do(a) devedor(a), bem como seja procedido pesquisa 

no sistema RENAJUD a fim de averiguar possíveis veículos em nome da 

parte executada.

 Nos termos do art. 835, inciso I e § 1º e art. 854, do Novo Código de 

Processo Civil, é prioritária a penhora em dinheiro, sendo cabível a 

penhora de valores depositados em conta corrente do(a) executado(a):

 “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira;

§ 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais 

hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as 

circunstâncias do caso concreto”.

 “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em 

aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência 

prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por 

meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes 

em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado 

na execução”.

 Assim, o dinheiro é o primeiro bem passível de penhora na ordem 

preferencial estabelecida pelo diploma normativo vigente, sendo possível a 

sua constrição por meio eletrônico, nos termos do art. 854 do NCPC.

Além disso, veículos de via terrestre são passíveis de penhora, na forma 

do art. 835, incisos IV do NCPC, sendo que as averbações podem se dar 

por meio eletrônico, na previsão do art. 837 do citado Estatuto Processual 

Civil:

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

IV - veículos de via terrestre;

“Art. 837. Obedecidas as normas de segurança instituídas sob critérios 

uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a penhora de dinheiro e as 

averbações de penhoras de bens imóveis e móveis podem ser realizadas 

por meio eletrônico”.

No particular, vislumbra-se que a parte devedora não fez nenhum aceno 

em direção ao pagamento, apesar de devidamente intimada, de modo que 

não resta outra saída ao Juízo senão acolher a pretensão de penhora de 

créditos que eventualmente possua junto às instituições financeiras e de 

veículos automotores.

Ante o exposto:

a) DEFIRO O BLOQUEIO E PENHORA de importância em dinheiro no 

montante da execução em tela, depositada em contas bancárias e/ou 

aplicações financeiras em nome do(a) executado(a), por meio do sistema 

BACEN/JUD;

b) Caso não sejam encontrados créditos financeiros em nome da parte 

executada, DEFIRO a penhora de bens móveis, especialmente veículos 

com respectivo ofício ao DETRAN/MT contendo os dados do automotor, 

inserindo ainda restrição de transferência, licenciamento e circulação, 

depois de procedida pesquisa positiva no RENAJUD.

 Cumprida tal determinação, se infrutífera, intime-se o(a) exequente para 

que requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Se positiva, ainda que parcialmente, intime-se a parte executada da 

realização da penhora, fazendo constar no mandado que no prazo legal 

poderá apresentar embargos (art. 915 do NCPC).

 Apresentados os embargos, certifique-se, intimando-se o exequente para 

se manifestar em igual prazo (art. 920 do NCPC). Não havendo embargos, 

igualmente, certifique-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 49172 Nr: 2962-11.2008.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que não foram encontrados bens passíveis de constrição, a 

parte exequente requer a penhora dos créditos financeiros porventura 

existentes em nome do(a) devedor(a), bem como seja procedido pesquisa 

no sistema RENAJUD a fim de averiguar possíveis veículos em nome da 

parte executada.

 Nos termos do art. 835, inciso I e § 1º e art. 854, do Novo Código de 

Processo Civil, é prioritária a penhora em dinheiro, sendo cabível a 

penhora de valores depositados em conta corrente do(a) executado(a):

 “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira;

§ 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais 

hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as 

circunstâncias do caso concreto”.

 “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em 

aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência 

prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por 

meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes 

em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado 

na execução”.

 Assim, o dinheiro é o primeiro bem passível de penhora na ordem 

preferencial estabelecida pelo diploma normativo vigente, sendo possível a 

sua constrição por meio eletrônico, nos termos do art. 854 do NCPC.

Além disso, veículos de via terrestre são passíveis de penhora, na forma 

do art. 835, incisos IV do NCPC, sendo que as averbações podem se dar 

por meio eletrônico, na previsão do art. 837 do citado Estatuto Processual 

Civil:

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

IV - veículos de via terrestre;

“Art. 837. Obedecidas as normas de segurança instituídas sob critérios 

uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a penhora de dinheiro e as 

averbações de penhoras de bens imóveis e móveis podem ser realizadas 

por meio eletrônico”.

No particular, vislumbra-se que a parte devedora não fez nenhum aceno 

em direção ao pagamento, apesar de devidamente intimada, de modo que 

não resta outra saída ao Juízo senão acolher a pretensão de penhora de 

créditos que eventualmente possua junto às instituições financeiras e de 

veículos automotores.

Ante o exposto:

a) DEFIRO O BLOQUEIO E PENHORA de importância em dinheiro no 
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montante da execução em tela, depositada em contas bancárias e/ou 

aplicações financeiras em nome do(a) executado(a), por meio do sistema 

BACEN/JUD;

b) Caso não sejam encontrados créditos financeiros em nome da parte 

executada, DEFIRO a penhora de bens móveis, especialmente veículos 

com respectivo ofício ao DETRAN/MT contendo os dados do automotor, 

inserindo ainda restrição de transferência, licenciamento e circulação, 

depois de procedida pesquisa positiva no RENAJUD.

 Cumprida tal determinação, se infrutífera, intime-se o(a) exequente para 

que requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Se positiva, ainda que parcialmente, intime-se a parte executada da 

realização da penhora, fazendo constar no mandado que no prazo legal 

poderá apresentar embargos (art. 915 do NCPC).

 Apresentados os embargos, certifique-se, intimando-se o exequente para 

se manifestar em igual prazo (art. 920 do NCPC). Não havendo embargos, 

igualmente, certifique-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 41538 Nr: 2968-86.2006.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que não foram encontrados bens passíveis de constrição, a 

parte exequente requer a penhora dos créditos financeiros porventura 

existentes em nome do(a) devedor(a), bem como seja procedido pesquisa 

no sistema RENAJUD a fim de averiguar possíveis veículos em nome da 

parte executada.

 Nos termos do art. 835, inciso I e § 1º e art. 854, do Novo Código de 

Processo Civil, é prioritária a penhora em dinheiro, sendo cabível a 

penhora de valores depositados em conta corrente do(a) executado(a):

 “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira;

§ 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais 

hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as 

circunstâncias do caso concreto”.

 “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em 

aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência 

prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por 

meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes 

em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado 

na execução”.

 Assim, o dinheiro é o primeiro bem passível de penhora na ordem 

preferencial estabelecida pelo diploma normativo vigente, sendo possível a 

sua constrição por meio eletrônico, nos termos do art. 854 do NCPC.

Além disso, veículos de via terrestre são passíveis de penhora, na forma 

do art. 835, incisos IV do NCPC, sendo que as averbações podem se dar 

por meio eletrônico, na previsão do art. 837 do citado Estatuto Processual 

Civil:

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

IV - veículos de via terrestre;

“Art. 837. Obedecidas as normas de segurança instituídas sob critérios 

uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a penhora de dinheiro e as 

averbações de penhoras de bens imóveis e móveis podem ser realizadas 

por meio eletrônico”.

No particular, vislumbra-se que a parte devedora não fez nenhum aceno 

em direção ao pagamento, apesar de devidamente intimada, de modo que 

não resta outra saída ao Juízo senão acolher a pretensão de penhora de 

créditos que eventualmente possua junto às instituições financeiras e de 

veículos automotores.

Ante o exposto:

a) DEFIRO O BLOQUEIO E PENHORA de importância em dinheiro no 

montante da execução em tela, depositada em contas bancárias e/ou 

aplicações financeiras em nome do(a) executado(a), por meio do sistema 

BACEN/JUD;

b) Caso não sejam encontrados créditos financeiros em nome da parte 

executada, DEFIRO a penhora de bens móveis, especialmente veículos 

com respectivo ofício ao DETRAN/MT contendo os dados do automotor, 

inserindo ainda restrição de transferência, licenciamento e circulação, 

depois de procedida pesquisa positiva no RENAJUD.

 Cumprida tal determinação, se infrutífera, intime-se o(a) exequente para 

que requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Se positiva, ainda que parcialmente, intime-se a parte executada da 

realização da penhora, fazendo constar no mandado que no prazo legal 

poderá apresentar embargos (art. 915 do NCPC).

 Apresentados os embargos, certifique-se, intimando-se o exequente para 

se manifestar em igual prazo (art. 920 do NCPC). Não havendo embargos, 

igualmente, certifique-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 30378 Nr: 1655-61.2004.811.0009

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPDS, CVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 9.982/B, JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:MT-3285

 Vistos.

Considerando que não foram encontrados bens passíveis de constrição, a 

parte exequente requer a penhora dos créditos financeiros porventura 

existentes em nome do(a) devedor(a), bem como seja procedido pesquisa 

no sistema RENAJUD a fim de averiguar possíveis veículos em nome da 

parte executada.

 Nos termos do art. 835, inciso I e § 1º e art. 854, do Novo Código de 

Processo Civil, é prioritária a penhora em dinheiro, sendo cabível a 

penhora de valores depositados em conta corrente do(a) executado(a):

 “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira;

§ 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais 

hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as 

circunstâncias do caso concreto”.

 “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em 

aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência 

prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por 

meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes 

em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado 

na execução”.

 Assim, o dinheiro é o primeiro bem passível de penhora na ordem 

preferencial estabelecida pelo diploma normativo vigente, sendo possível a 

sua constrição por meio eletrônico, nos termos do art. 854 do NCPC.

Além disso, veículos de via terrestre são passíveis de penhora, na forma 

do art. 835, incisos IV do NCPC, sendo que as averbações podem se dar 

por meio eletrônico, na previsão do art. 837 do citado Estatuto Processual 

Civil:

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

IV - veículos de via terrestre;

“Art. 837. Obedecidas as normas de segurança instituídas sob critérios 

uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a penhora de dinheiro e as 

averbações de penhoras de bens imóveis e móveis podem ser realizadas 

por meio eletrônico”.

No particular, vislumbra-se que a parte devedora não fez nenhum aceno 

em direção ao pagamento, apesar de devidamente intimada, de modo que 

não resta outra saída ao Juízo senão acolher a pretensão de penhora de 

créditos que eventualmente possua junto às instituições financeiras e de 

veículos automotores.

Ante o exposto:

a) DEFIRO O BLOQUEIO E PENHORA de importância em dinheiro no 

montante da execução em tela, depositada em contas bancárias e/ou 

aplicações financeiras em nome do(a) executado(a), por meio do sistema 
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BACEN/JUD;

b) Caso não sejam encontrados créditos financeiros em nome da parte 

executada, DEFIRO a penhora de bens móveis, especialmente veículos 

com respectivo ofício ao DETRAN/MT contendo os dados do automotor, 

inserindo ainda restrição de transferência, licenciamento e circulação, 

depois de procedida pesquisa positiva no RENAJUD.

 Cumprida tal determinação, se infrutífera, intime-se o(a) exequente para 

que requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Se positiva, ainda que parcialmente, intime-se a parte executada da 

realização da penhora, fazendo constar no mandado que no prazo legal 

poderá apresentar embargos (art. 915 do NCPC).

 Apresentados os embargos, certifique-se, intimando-se o exequente para 

se manifestar em igual prazo (art. 920 do NCPC). Não havendo embargos, 

igualmente, certifique-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 19970 Nr: 3-97.1990.811.0009

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CERV-NORTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO JOSÉ DE MOURA FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO ALVIM - 

OAB:MT-3285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Consoante correspondência devolvida à fl. 110, a parte autora não foi 

encontrada no endereço informado. É dever da parte autora manter o 

endereço atualizado nos autos, nos termos do art. 274, parágrafo único, 

do Novo Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, impossibilitada a intimação pessoal da parte autora em 

razão de sua mudança, e diante de sua desídia, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, 

do NCPC.

Condeno a parte autora em custas e despesas processuais, salvo se 

imune a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e, caso 

beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos 

do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, 

do NCPC.

Mas deixo de condená-la em honorários advocatícios, eis que o requerido 

devidamente citado não apresentou qualquer defesa nos presentes autos.

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

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 34252 Nr: 1686-47.2005.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUATRO MARCOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DE 

MENDONÇA LOPES - OAB:98.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Consoante correspondência devolvida à fl. 116, a parte autora não foi 

encontrada no endereço informado. É dever da parte autora manter o 

endereço atualizado nos autos, nos termos do art. 274, parágrafo único, 

do Novo Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, impossibilitada a intimação pessoal da parte autora em 

razão de sua mudança, e diante de sua desídia, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, 

do NCPC.

Condeno a parte autora em custas e despesas processuais, salvo se 

imune a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e, caso 

beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos 

do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, 

do NCPC.

Mas deixo de condená-la em honorários advocatícios, eis que o requerido 

devidamente citado não apresentou qualquer defesa nos presentes autos.

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

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 12505 Nr: 20-94.1994.811.0009

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO CRIVELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU FELIPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, Antonio Cardin - OAB:PR - 9.104

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Consoante certidão à fl. 34, a parte autora mudou-se sem informar nos 

autos seu atual endereço. É dever da parte autora manter o endereço 

atualizado nos autos, nos termos do art. 274, parágrafo único, do Novo 

Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, impossibilitada a intimação pessoal da parte autora em 

razão de sua mudança, e diante de sua desídia, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, 

do NCPC.

Condeno a parte autora em custas e despesas processuais, salvo se 

imune a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e, caso 

beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos 

do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, 

do NCPC.

Mas deixo de condená-la em honorários advocatícios, eis que o requerido 

devidamente citado não apresentou qualquer defesa nos presentes autos.

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

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 54004 Nr: 1441-60.2010.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGGDF, AC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERLON GILSON MOREIRA 

COELHO - OAB:MT-4042

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(s Advogado(s) da parte autora e requerida, a 

fim de que, no prazo COMUM de 10 (dez) dias, manifestem-se acerca da 

avaliação de fls. 59, requerendo o necessário ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 15532 Nr: 3176-46.2001.811.0009

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANILINO RIBEIRO FERRAZ, ARIOSVALDO 

SPINDOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT-16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE CASADEI - 

OAB:6989/MT

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora, para no prazo de 

05(cinco) dias, providenciar o RECOLHIMENTO da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça no valor de R$ 315,00 (trezentos e quinze reais) , para 

cumprimento do mandado de avaliação expedido, INFORMA-SE ainda que 

o depósito deverá ser realizado - através da emissão das guias no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, 
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S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao),

 comprovando nos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 94326 Nr: 2268-95.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KA, LOAS, CMAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT, RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, Dr. Rodrigo de 

Freitas Rodrigues, para no prazo de 10(dez) dias, manifestar sobre a 

certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls 74, requerendo o que entender de 

direito ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 91415 Nr: 252-71.2015.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA LOPES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação dos Advogados da parte autora, para no prazo de 

10(dez) dias, esclareça porquê não está alocado no polo passivo da lide a 

esposa regimental, de acordo com a certidão de casamento de p. 34, a ser 

demandada nesta causa como polo passivo necessário, conforme 

decisão de fls. 133.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 85032 Nr: 2418-47.2013.811.0009

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFNDS, WNCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUMA TEREZINHA PORPORATTI 

CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação dos Advogados da parte autora, para no prazo de 

10(dez) dias, manifestar sobre os documentos de fls 66/67, requerendo o 

que entender de direito ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 93247 Nr: 1498-05.2015.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINS & BRUCHMAM MARTINS LTDA, FLÁVIO 

MARTINS SIMONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTAL DO ARAGUAIA COMERCIO 

ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, MAURICIO DE PINHO 

OLIVEIRA, SANDRA NASCIMENTO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CELERINO ALVIM DA 

FONSECA - OAB:OAB/MT 10.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que embora devidamente intimada para tanto, 

conforme fls. 69/69vº, a parte requerente deixou decorrer o prazo, sem 

dar o devido prosseguimento ao feito. O referido é verdade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 56549 Nr: 841-05.2011.811.0009

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ADILSON DA COSTA FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTHUR LEANDRO FOGLIATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Advogado da parte autora, a fim de que no 

prazo de 10(dez) dias, manifeste-se acerca da certidão do Sr. Oficial de 

Justiça (fls.222), requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 89646 Nr: 2659-84.2014.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO JUNCKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, a fim de que no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca do laudo pericial de fls. 129.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 3918 Nr: 1243-96.2005.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DE BRASIMAC C/A 

ELETRODOMÉSTICOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOM BRASIL ANTENAS E PAPÉIS LTDA, 

PASCOAL DONIZETE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte requerida, acerca da 

penhora via Bacenjud. realizada nos autos às fls. 134/135, no valor de R$ 

131,69 (centro e trinta e um reais e sessenta e nove centavos), em conta 

do Banco do Brasil, de titularidade do Sr. Pascoal Donizete de Oliveira, 

bem como a Penhora dos veículos a seguir: Marca/Modelo: I/LIFAN 530 

1.5, Placa: QCU6634 MT; Marca/Modelo: RENAULT/OROCH 2.0 DYN42, 

Placa: QBL0631; Marca/Modelo: I/LIFAN 530 1.50, Placa: QBB1672, 

bloqueados via Renajud, de titularidade da parte executada Pascoal 

Donizete de Oliveira, bem como INTIMA-LO, para que querendo ofereça 

embargos no prazo de 15(quinze) dias, nos termos do art. 515 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 111705 Nr: 1516-21.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADINALDO COSTA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - OAB:8804

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação da Advogada da parte autora, para no prazo legal 

manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça (fls.20), requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 108314 Nr: 3380-31.2017.811.0009
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 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RODRIGUES ME, PAULO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação da Advogada da parte autora, para no prazo legal 

manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça (fls.64), requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 88399 Nr: 1627-44.2014.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTÊNCIA 

À SAÚDE - I.P.A. S

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA ROMANO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 17.593-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação da Advogada da parte autora, para no prazo legal, 

manifestar sobre os documentos de fls. 88/89, requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 31545 Nr: 2344-08.2004.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOIR FERREIRA QUADRA, GILBETE 

HONORATO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10.937-MT, IRINEU ROVEDA JUNIOR - OAB:5688-A, JEAN CARLOS 

ROVARIS - OAB:12113/MT, ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação da Advogada da parte autora, para manifestar 

sobre ofício nº 360/2018 da 2ª Vara da Comarca de Sinop/MT,(fls. 190), 

pugnando o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 52846 Nr: 283-67.2010.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CLEONE DAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-a/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação da Advogada da parte requerida, Dr.ª Neuma 

Terezinha P. Cielo, acerca do desarquivamento dos autos, conforme 

solicitado, bem como que os autos encontra-se a sua disposição na 

Secretaria da 1ª Vara Civel.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 81912 Nr: 2915-95.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->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): JOÃO VICTOR MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora para no 

prazo legal manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, (fls. 95), 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 88765 Nr: 1919-29.2014.811.0009

 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: BVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCMPCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a) da parte autora, para no prazo 

legal manifesta sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça às fls. 117, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 5016 Nr: 62-36.2000.811.0009

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL PINTO DA CRUZ, MARIA JOSÉ DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71, EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA - 

OAB:MT 22.577/O, Rafael Terrabuio Moreira - OAB:18870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para que 

promova a retirada da Certidão de Casamento devidamente averbada fls. 

92

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 92748 Nr: 1148-17.2015.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON GOULART - 

OAB:18669/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE – art. 534 do CPC

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) da parte autora para 

manifestar-se nos autos em 30 (trinta) dias, na forma do artigo 534 do 

CPC, ante o trânsito em julgado da sentença nele proferida, sendo que 

após a expiração do citado prazo, os autos serão encaminhados ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 95080 Nr: 2700-17.2015.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURENICE FRANCISCA TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE – art. 534 do CPC

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032628/8/2018 Página 300 de 504



FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) da parte autora para 

manifestar-se nos autos em 30 (trinta) dias, na forma do artigo 534 do 

CPC, ante o trânsito em julgado da sentença nele proferida, sendo que 

após a expiração do citado prazo, os autos serão encaminhados ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 90671 Nr: 3502-49.2014.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON CARLOS MARQUES LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE – art. 534 do CPC

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) da parte autora para 

manifestar-se nos autos em 30 (trinta) dias, na forma do artigo 534 do 

CPC, ante o trânsito em julgado da sentença nele proferida, sendo que 

após a expiração do citado prazo, os autos serão encaminhados ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 94804 Nr: 2568-57.2015.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANIR GIZONI BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON GOULART - 

OAB:18669/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE – art. 534 do CPC

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) da parte autora para 

manifestar-se nos autos em 30 (trinta) dias, na forma do artigo 534 do 

CPC, ante o trânsito em julgado da sentença nele proferida, sendo que 

após a expiração do citado prazo, os autos serão encaminhados ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 98393 Nr: 1047-43.2016.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE – art. 534 do CPC

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) da parte autora para 

manifestar-se nos autos em 30 (trinta) dias, na forma do artigo 534 do 

CPC, ante o trânsito em julgado da sentença nele proferida, sendo que 

após a expiração do citado prazo, os autos serão encaminhados ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 99768 Nr: 2012-21.2016.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILDA PROPERCIO LEONARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE – art. 534 do CPC

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) da parte autora para 

manifestar-se nos autos em 30 (trinta) dias, na forma do artigo 534 do 

CPC, ante o trânsito em julgado da sentença nele proferida, sendo que 

após a expiração do citado prazo, os autos serão encaminhados ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 99820 Nr: 2043-41.2016.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJALMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA DA FONSECA ROSAS 

SILVA - OAB:OABMT 19926-O, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE – art. 534 do CPC

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) da parte autora para 

manifestar-se nos autos em 30 (trinta) dias, na forma do artigo 534 do 

CPC, ante o trânsito em julgado da sentença nele proferida, sendo que 

após a expiração do citado prazo, os autos serão encaminhados ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55837 Nr: 339-66.2011.811.0009

 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: JOSÉ ROBERTO MACHADO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE – art. 534 do CPC

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) da parte autora para 

manifestar-se nos autos em 30 (trinta) dias, na forma do artigo 534 do 

CPC, ante o trânsito em julgado da sentença nele proferida, sendo que 

após a expiração do citado prazo, os autos serão encaminhados ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 97425 Nr: 403-03.2016.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEYCE KATHELEN MEDEIROS DONASSAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - OAB:7809/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE – art. 534 do CPC

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) da parte autora para 

manifestar-se nos autos em 30 (trinta) dias, na forma do artigo 534 do 

CPC, ante o trânsito em julgado da sentença nele proferida, sendo que 

após a expiração do citado prazo, os autos serão encaminhados ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36236 Nr: 3001-13.2005.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 
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OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MORAES DE JESUS - 

OAB:MT 9479-A

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte requerida, acerca da 

penhora realizada nos autos às fls. 230, no valor de R$ 

14.729,57(quatorze mil, setecentos e vinte e nove reais e cinquenta e sete 

centavos), em conta do Banco do Brasil, de titularidade do Sr. Sergio 

Trindade Escorcio, bem como INTIMA-LO, para que querendo ofereça 

impugnação no prazo de 15(quinze) dias, nos termos do art. 525, do 

aludido Codex.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 97426 Nr: 404-85.2016.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARÃO CARDOSO FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para que, 

no prazo legal, ofereça contrarrazões ao recurso de apelação 

apresentado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 95600 Nr: 3023-22.2015.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA DO CARMO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para que, 

no prazo legal, ofereça contrarrazões ao recurso de apelação 

apresentado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 99542 Nr: 1853-78.2016.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABEL DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação dos Advogados da parte autora, a fim de que no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentem impugnação à contestação de fls. 

52/56 , bem como, no mesmo prazo, manifestem-se acerca do laudo 

pericial de fls. 41/50.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 99527 Nr: 1843-34.2016.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA TRIPODI DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para 

querendo, e, no prazo de 10 (dez) dias, ofereça impugnação à 

contestação de fls. 56/60, bem como intima-lo manifestar sobre o laudo 

pericial de fls. 44/54.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 92939 Nr: 1275-52.2015.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA LEITE GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da part autora, para que, no 

prazo legal, ofereça contrarrazões ao recurso de apelação apresentado 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 100495 Nr: 2535-33.2016.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILENE BRITO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte executada, para 

que, no prazo legal, ofereça contrarrazões ao recurso de apelação 

apresentada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 85157 Nr: 2562-21.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA RIBEIRO FERMINIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:5416

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, a fim de que no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre a impugnação à execução 

de fls.137/144 e versos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55413 Nr: 40-89.2011.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO APARECIDO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA ROMANO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 17.593-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para no 

prazo de 05(cinco) dias manifestar sobre o mandao/certidão de fls. 55/56, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032628/8/2018 Página 302 de 504



requerendo o que entender de direito ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 86891 Nr: 370-81.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OITI METUKTIRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO 

GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE 

SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO DALPONTE - 

OAB:11.977-A, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, a fim de que no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre a impugnação à execução 

de fls. 95/106.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 80839 Nr: 1873-11.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E.F.DA SILVA & SILVA LTDA - ME, EMERSON 

FRANCISCO DA SILVA, DENILDO BORGES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para que, 

no prazo legal, manifestar sobre o documento de fls. 83/83vº, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 82924 Nr: 265-41.2013.811.0009

 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: GERSON CORDEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para que, 

no prazo legal, ofereça contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 

113/120 e versos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 84833 Nr: 2226-17.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLM, MARTA DOS ANJOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, a fim de que no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre a impugnação à execução 

de fls. 168/172.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 80127 Nr: 1083-27.2012.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GONSALVES DE SOUSA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO PEREIRA DE LIMA, DILIER 

VELASCO FONSECA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 

6.908-A, CILSO PEREIRA DOS SANTOS - OAB:OAB/MT- 20.430, NEUMA 

TEREZINHA PORPORATTI CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte exequente para no 

prazo de 05(cinco) dias apresentar conta bancária para a respectiva 

transferência do valor bloqueado nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 85850 Nr: 3244-73.2013.811.0009

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELINTON DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT-16.691/A

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte requerida, para 

que, no prazo legal, ofereça contrarrazões ao recurso apelação 

apresentado nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 1555 Nr: 1603-75.1998.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA PÚBLICA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA MAGOPAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte executada, para 

que, no prazo legal, ofereça contrarrazões ao recurso de apelação 

apresentado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 97131 Nr: 173-58.2016.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA PEREIRA DONZELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

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

OAB:15.758-A

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para 

querendo, e, no prazo de 10 (dez) dias, ofereça impugnação à 

contestação e documentos de fls. 39/55 e versos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 99410 Nr: 1763-70.2016.811.0009

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: PAULO SERGIO MACHADO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON GOULART - 

OAB:18669/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Advogado da parte autora, a fim de que no 

prazo de 05 (cinco), manifeste-se acerca dos embargos de declaração de 

fls. 81/82 e versos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 91018 Nr: 3757-07.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDENICE PEREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação dos Advogados da parte autora, para manifestar 

sobre os documentos de fls. 88/89, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 50926 Nr: 1648-93.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEDITO JOSÉ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação dos Advogados da parte autora, para manifestar 

sobre os documentos de fls. 163/164, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 82891 Nr: 232-51.2013.811.0009

 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: WELISENS HENRIQUE DE SOUZA AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação dos Advogados da parte autora, para manifestar 

sobre os documentos de fls. 131/134vº, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 111483 Nr: 1371-62.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO IPANEMA LTDA - EPP, ACÁCIO 

DAMIÃO DE OLIVEIRA, JANAINA CORDEIRO DE ALMEIDA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paola Cristina Rios Pereira 

Fernandes - OAB:9510/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação dos Advogados da parte autora, para manifestar 

sobre certidão do Sr. Oficial de Justiça (fls. 15), pugnando o que entender 

de direito ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 52461 Nr: 3175-80.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENEZIO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação dos Advogados da parte autora, para manifestar 

sobre os documentos de fls. 208/209, pugnando o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 82211 Nr: 3239-85.2012.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRDPSR, CRISTIANE DOS SANTOS PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação dos Advogados da parte autora, para manifestar 

sobre os documentos de fls. 170/171, requerendo o que entender de 

direito ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 110830 Nr: 958-49.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M H FARIA LTDA - ME, MARCELO HENRIQUE 

FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação dos Advogados da parte autora, para manifestar 

sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 20, pugnando o que 

entender direito ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59303 Nr: 920-47.2012.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERUZA MARIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação dos Advogados da parte autora a fim de que no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestem-se acerca da exceção de 

pré-executividade de fls. 191/198, requerendo o necessário ao 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 90569 Nr: 3425-40.2014.811.0009
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 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CLARETE LOPES CORBALAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

INALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, para manifestar 

sobre os ofícios 0164372 e 0164350/COREJ/IT(fls.114/115) requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 97698 Nr: 600-55.2016.811.0009

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAILI DE OLIVEIRA 

DONASSAN - OAB:16.045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

INALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, para manifestar 

sobre os documentos de fls. 40/44, bem como documentos de fls. 45/51, 

requerendo o que entender de direito ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 89270 Nr: 2316-88.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO FRANCISCO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

INALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, para manifestar 

sobre os ofícios 0164351 e 0164373/COREJ/IT(fls.96/97) requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 43863 Nr: 767-87.2007.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA ALVES DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

INALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, para manifestar 

sobre os ofícios 0107641 e 0164329/COREJ/IT(fls.296/297) requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 81109 Nr: 2153-79.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MAIA DOS SANTOS

 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:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

INALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, para manifestar 

sobre os ofícios 0164333 e 0164334/COREJ/IT(fls.182/183) requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 97194 Nr: 215-10.2016.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO RAMOS NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

INALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, para manifestar 

sobre os ofícios 0164376 e 0164356/COREJ/IT(fls.79/80) requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 90900 Nr: 3672-21.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTE GONÇALES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, para manifestar 

sobre os ofícios 0164374 e 0164352/COREJ/IT(fls.91/93) requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 2213 Nr: 164-97.1996.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FERNANDO GONÇALVES DE 

OLIVEIRA, PLINIO IVO FACCIO FILHO, VICENTE GONÇALVES DE OLIVEIRA 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:MT-3285

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, para manifestar 

sobre os documentos de fls. 324/325, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 30258 Nr: 1569-90.2004.811.0009

 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: ANISIO PINTO DA SILVA

 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:

 INTIMAÇÃO VIA DJE
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FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, para manifestar 

sobre o documento de fls. 199/200, requerendo o que entender direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57723 Nr: 2008-57.2011.811.0009

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANDRO RODRIGUES MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA 

- OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, para manifestar 

sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls.121, requerendo o que 

entende de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 92138 Nr: 759-32.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADIA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Ercilia Cotrim Garcia 

Stropa - OAB:8048-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, para no prazo legal 

manifestar sobre os ofícios 0164339 e 0164338/COREJ/IT, pugnando o 

que entender de direito.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001278-19.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON PLENS (ADVOGADO(A))

ANTONIO FISCHER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001278-19.2017.8.11.0009. REQUERENTE: 

ANTONIO FISCHER REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL COLÍDER, 10 de agosto de 2018. Vistos, etc. Inicialmente, 

salienta-se que, essa absurda política de o INSS lidar com números e não 

com a realidade das pessoas é lamentável e causa essa inaceitável 

situação inusitada, inclusive com modificação legislativa (Lei n.° 

8.213/1991, art. 60, §§ 8.° e 9.°), de estabelecer prazo de validade nas 

decisões judiciais, cassando-as sumária e implicitamente na senda 

meramente administrativa. O que é flagrantemente inconstitucional. Em que 

pese haja decisão deste juízo concedendo à parte autora a antecipação 

dos efeitos da tutela, para implantação do benefício pleiteado, sem fixação 

de prazo para cessação, conforme Ofício do INSS, este já estabeleceu 

prazo futuro para sua cessação. Ou seja, contrariando ordem judicial, pois 

a ordem judicial era para que o benefício fosse mantido até decisão 

contrária deste Juízo. Pois bem, nos termos do § 8º, do art. 60, da Lei 

8.213/91, “sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de 

auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado 

para a duração do benefício”. No entanto, é fato, que não é possível a 

fixação de prazo para cessação de benefícios, pelo Poder Judiciário, em 

casos como o do presente feito, que dependem da realização de perícia 

médica pelo respectivo expert, pois, apesar de o Juiz não estar adstrito à 

conclusão do laudo médico a ser apresentado, podendo se convencer de 

outros elementos coligidos autos, não há dúvida que àquele (laudo 

pericial) é que poderá trazer com mais certeza o tempo de duração do 

benefício. Desta feita, a liminar concedida deverá ser cumprida até a 

revogação desta ou até o término do processo, caso não seja mantida na 

sentença, sob pena de responsabilização cível e criminal. Portanto, atenta 

ao disposto no § 8º do art. 60, da Lei 8.213/91, DEFIRO o requerimento 

formulado à fl. 111, e, por consequência, OFICIE-SE o INSS – APSADJ – 

Agência da Previdência Social de Atendimento à Demandas Judiciais, para 

que SE ABSTENHA de cessar o benefício concedido à parte autora em 

sede de tutela antecipada, mantendo-o até decisão contrária deste Juízo, 

sob pena de incurso em crime de improbidade administrativa, além de 

possível responsabilização cível e criminal. Cumpra-se, servindo a 

presente decisão, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA. Às providências. Colíder – MT, data da assinatura digital. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001962-41.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS (ADVOGADO(A))

ROSEANY BARROS DE LIMA (ADVOGADO(A))

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURICO COUTINHO DA SILVA (EXECUTADO)

MARINALVA APARECIDA MARTINS DA SILVA (EXECUTADO)

EURICO COUTINHO DA SILVA 59311029149 (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

Serviço nº 04/2017 Segunda Vara e na decisão retro, fica REDESIGNADA 

a audiência de Conciliação para o dia 24 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 

13H20MIN, a ser realizada no CEJUSC- Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca de Colíder-MT.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 2427 Nr: 64-16.1994.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE SOUZA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s), para que se manifestem, NO 

PRAZO DE 05 DIAS, acerca dos documentos de fls. , juntados aos autos 

em referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 48597 Nr: 2402-69.2008.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA VALERIO MOTA

 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:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, do retorno dos autos do TRF a 

este Juízo, para que se manifeste, querendo, NO PRAZO DE 05 DIAS, 

sendo que os autos em referência que se encontram à disposição na 

Secretaria

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 81297 Nr: 2362-48.2012.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE JACINTO DO PADRO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, do retorno dos autos do TRF a 

este Juízo, para que se manifeste, querendo, NO PRAZO DE 05 DIAS, 

sendo que os autos em referência que se encontram à disposição na 

Secretaria

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001366-23.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001366-23.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: CLEIDE PEREIRA 

DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO 

S/A FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer 

à audiência de conciliação designada para o o 16 de outubro de 2018 às 

14h20min., 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. Bem como, intimar o(a) advogado(a), por todo o teor 

da decisão de id. 14759535. Colíder/MT, 24 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: 1001364-53.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON PIRES CORREA (REQUERENTE)

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001364-53.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: NILSON PIRES 

CORREA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o o 11 de outubro de 2018 às 

15h40min., 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. Bem como, intimar o(a) advogado(a), por todo o teor 

da decisão de id. 14759474. Colíder/MT, 24 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: 1000132-06.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI (ADVOGADO(A))

VALDECIR MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SPC - SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000132-06.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: VALDECIR 

MORAES Parte Ré: REQUERIDO: SPC - SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o o 06 de 

novembro de 2018 às 14h20min., 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. Bem como, intimar 

o(a) advogado(a), por todo o teor da decisão de id. 14658879. Colíder/MT, 

24 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001270-08.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON GERALDO DA SILVA (REQUERENTE)

MARLY GAVIOLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001270-08.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: WILSON 

GERALDO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO 

CONSIGNADO S/A FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o o 06 de 

novembro de 2018 às 14h00min., acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais. Bem como, intimar 

o(a) advogado(a), por todo o teor da decisão de id. 14657417. Colíder/MT, 

24 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: 1001373-15.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

JOSE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001373-15.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: JOSE PEREIRA 

DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. FINALIDADE: 

INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o o 18 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. Bem como, intimar o(a) advogado(a), por todo o teor da 

decisão de id. 14759278. Colíder/MT, 22 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: 1001372-30.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

NADIR GOMES DA SILVA (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001372-30.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: NADIR GOMES 

DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. FINALIDADE: 

INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o o 18 de outubro de 2018 às 14h20min., 

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. Bem como, intimar o(a) advogado(a), por todo o teor da 

decisão de id. 14759175. Colíder/MT, 22 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: 1001369-75.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

ANTONIO POSSIDONIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001369-75.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: ANTONIO 

POSSIDONIO DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BMG 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o o 16 de outubro de 2018 às 

15h20min., 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. Bem como, intimar o(a) advogado(a), por todo o teor 

da decisão de id. 14759012. Colíder/MT, 22 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: 1001371-45.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

ASSIS GOULART (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001371-45.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: ASSIS 

GOULART Parte Ré: REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. FINALIDADE: 

INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o o 18 de outubro de 2018 às 14h00min., 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Bem como, intimar o(a) advogado(a), por todo o teor da 

decisão de id. 14759012. Colíder/MT, 22 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: 1001363-68.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

NEUSA APARECIDA FURLAN FRASSON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001363-68.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: NEUSA 

APARECIDA FURLAN FRASSON Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BMG 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o o 11 de outubro de 2018 às 

15h20min., 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. Bem como, intimar o(a) advogado(a), por todo o teor 

da decisão de id. 14758354. Colíder-MT, 22 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: 1001365-38.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

OTILIA BENICIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001365-38.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: OTILIA BENICIO 

DE ALMEIDA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BMG FINALIDADE: INTIMAR 

o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o o dia 16 de outubro de 2018 às 14h00min., 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Bem como, intimar o(a) advogado(a), por todo o teor da 

decisão de id. 14758519. Colíder/MT, 22 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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010424-96.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON SANTIAGO PEDRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

GERCIONE MOREIRA FRANCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010424-96.2016.8.11.0009. REQUERENTE: WELLINGTON SANTIAGO 

PEDRO REQUERIDO: GERCIONE MOREIRA FRANCO 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 
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contestação, Id. 2974677, dentro do prazo legal, Id. 3039049, e por sua 

vez o Requerente impugnou – Id. 3212464. Fundamento e Decido. Trata-se 

de Reclamação, proposta por Wellington Santiago Pedro em desfavor de 

Gercione Moreira Franco ambos já qualificados nos presentes autos. 

Sustenta a parte Requerente que realizou acordo com o Requerido 

através do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, e que no 

Termo de Mediação, ficou acordado entre as partes que o Requerido 

pagaria o valor de R$ 2.500,00, mediante cártula de crédito no valor de R$ 

1.000,00 e mais o valor de R$ 340,00 em espécie, sucede que a cartula foi 

devolvida por falta de fundos, alega que dessa quantia recebeu apenas a 

metade, ficando em haver o valor de R$ 1.660,00, referente ao acordo, 

afirma mais que buscou receber de forma administrativa, mas não obteve 

êxito e não restando outra alternativa a não ser ajuizar a presente 

demanda. Realizada audiência de conciliação em 20.09.2016 – Id. 

2912275, foi ofertado proposta de acordo o qual o Requerida propôs 

pagar o valor de R$ 100,00 mensais, no entanto não foi aceita a proposta, 

restando infrutífera a tentativa de acordo e tendo o processo o seu 

prosseguimento normal. No Id. 2974677, a parte Requerida contestou, pelo 

fato de realmente fizeram acordo, no entanto o Requerente deu quitação 

ao valor de R$ 1.340,00, e restando o valor a ser pago de R$ 1.160,00 do 

qual atualizado perfaz o valor de R$ 1.195,68, e propõem a pagar este 

valor em parcela de R$ 100,00 mensais. Por sua vez, o Requerente 

impugna a contestação (Id. 3212464), pelo fato de que o valor do débito é 

de R$ 1.660,00, e que a cártula dada como pagamento, foi devolvida e que 

do valor referente ao cheque devolvido recebeu o valor de R$ 500,00, e 

que somando ao valor de R$ 340,00 – recebeu do acordo a quantia de R$ 

840,00, ficando o valor restante de R$ 1.660,00, e ao final pleiteia pelo 

julgamento antecipado da lide. Vieram os autos conclusos, evento 

14722250. Analisando o conjunto probatório, verifico que o Requerente 

juntou aos autos cópia de um cheque de titularidade do Requerido no valor 

de R$ 1.000,00 (Id. 3212464), alegando que o recebeu do Requerido, 

como forma de pagamento referente aos R$ 1.340,00 (do acordo), no 

entanto este cheque retornou sem fundos, alega ainda que do valor do 

cheque de R$ 1.000,00 recebeu a metade, ou seja, R$ 500,00, totalizando 

o valor recebido de R$ 840,00 de um total de R$ 2.500,00, restando um 

crédito com o Requerido no valor de R$ 1.660,00 para receber. Em 

contestação o Requerido alega que o valor devido de R$ 1.340,00 já foi 

quitado, conforme consta do acordo datado de 10.06.2016, restando o 

valor de R$ 1.160,00, que atualizado perfaz o valor de R$ 1.195,68, do 

qual reconhece que está em débito com o Requerente e propõe a pagar 

em parcelas de R$ 100,00, mensais. Pois muito bem, analisando o termo de 

acordo realizado entre as partes em 10.06.2016, observo que a época o 

Requerente deu como quitado o valor de R$ 1.340,00 (um mil trezentos e 

quarenta reais), e restando a receber o valor de R$ 1.160,00 (um mil cento 

e sessenta reais). Por outro lado, o cheque juntado aos autos foi datado 

de 14.11.2015 e o acordo firmado entre as partes data de 10.06.2016, ou 

seja, o cheque ao qual o Requerente alega ter recebido como forma de 

pagamento dos R$ 1.340,00 (sendo R$ 1.000,00 em cheque e R$ 340,00), 

é anterior ao acordo firmado entre as partes, e ainda está nominal a 

Confecções Martins Ltda., portanto não tem legitimidade para cobrar o 

valor contido nesta cártula de crédito. Cabe ressaltar que “um cheque 

nominal é aquele que traz o nome do beneficiário do pagamento, ou seja, 

da pessoa autorizada pelo emissor a receber o dinheiro”, significado 

extraído do site: https://www.dicionariofinanceiro.com/cheque-nominal/. 

Salienta-se ainda que não tem legitimidade o portador do cheque para 

ajuizar cobrança da cártula se esta nominal a terceira pessoa e não há 

comprovação de endosso, ou seja, o Requerente mesmo sendo o portador 

da cártula não tem legitimidade para propor a presente ação, tendo em 

vista que o cheque esta nominal a Confecções Martins Ltda., portanto a 

legitimidade para propor a presente ação caberia a quem o cheque esta 

nominal. Neste sentido a ementa a abaixo colacionada: EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. CHEQUE. ILEGITIMIDADE ATIVA. CHEQUE NOMINAL A 

TERCEIRO. ILEGITIMIDADE DO PORTADOR POR AUSÊNCIA DE ENDOSSO. 

PREQUESTIONAMENTO. 1. Não tem legitimidade o portador do cheque para 

ajuizar cobrança da cártula se esta está nominal a terceiro e não há 

comprovação de endosso – exegese do art. 17 da Lei nº. 7.357/85. 

Hipótese em que a assinatura no verso da cártula é um mero rabisco 

donde não há como se extrair tenha sido aposta a título de endosso e, 

menos ainda, que tenha sido feita pela pessoa favorecida com a emissão. 

Precedentes desta Corte. II. Prequestionados os dispositivos legais. Apelo 

Desprovido. (TJRS: Apelação Cível nº. 70059792325, Relator Liege 

Puricelli Pires, Décima Sétima Câmara Cível, julgado em 31.07.2014). Logo, 

tendo o Requerido conhecido em contestação que deve o valor de R$ 

1.160,00, diante da quitação dada referente ao valor de R$ 1.340,00, 

conforme constou do acordo, juntado aos autos – Id. 2912268, entendo 

ser cabível ao Requerente o valor de R$ 1.160,00 e não o valor de R$ 

1.660,00. Posto isso, despiciendas considerações outras, nos termos do 

art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA 

EM PARTE da presente ação para: I – CONDENAR o Requerido ao 

pagamento do valor de R$ 1.160,00 (um mil cento e sessenta reais), do 

qual reconhece como devido ao Requerente, devendo este valor ser 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e 

acrescido de juros legais a partir do evento danoso. 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000288-91.2018.8.11.0009. REQUERENTE: JOSE LUIZ DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifico que os extratos das restrições comerciais anexados aos 

Ids.11760486; 11760474 e 12846215, foram emitidos através de página 

eletrônica, portanto determino que a parte Requerente, junte aos autos, em 

05 (cinco) dias, extrato completo unificado emitido no balcão dos órgãos 

de restrição ao crédito (SPC, SCPC, SERASA, etc.) legível, informando 

todas as restrições impostas no seu nome e CPF. Intime-se e Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Nos termos do art. 40 

da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Joslaine 

Santos de Souza Juíza Leiga Vistos. Excepcionalmente, DEIXO DE 

HOMOLOGAR a respeitável minuta do(a) zeloso(a) Juiz(a) Leigo(a), e 

passo a proferir SENTENÇA EM SUBSTITUIÇÃO, na licença do art. 40, 

"caput", da Lei 9.099/95. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da 

gratuidade da justiça 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 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). Nesse sentir, o Enunciado nº 116 do FONAJE prevê que o 

magistrado poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência 

de recursos para a concessão da gratuidade da justiça: “ENUNCIADO 116 

- O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de 

recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça 

(art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas 

de presunção relativa de veracidade (XX Encontro – São Paulo/SP).” E o 

Enunciado nº 11 do XV ENCONTRO DE JUÍZES DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO traz a mesma diretriz: “ENUNCIADO 11 - 
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Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise 

a efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam, nos termos do 

artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal (APROVADO XII 

ENCONTRO – CUIABÁ).” Assim, intime-a, por meio de seu advogado ou 

pessoalmente, 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, a inicial será recebida ou o processo terá seu regular 

prosseguimento independentemente de custas, taxas ou despesas, na 

forma do art. 54 da Lei 9.099/95, mas, em caso de interposição de 

recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, 

inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, exatamente como 

manda o parágrafo único do citado dispositivo legal: “Art. 54. O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do 

recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as 

despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau 

de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.” II.2 - 

Do mérito Estão presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a 

produção probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. 

Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, com base no art. 355, 

inciso I, do NCPC. E os pedidos formulados pela parte autora não merecem 

acolhimento, prevalecendo os argumentos da parte ré. É que esta (parte 

ré) demonstrou que aquela (parte autora) foi/é sua cliente, notadamente 

porque efetuou o pagamento de inúmeras faturas de consumo dos anos 

de 2015 e 2016 referente à conta 0214877487 do telefone (65) 9 

9668-0230, na autorização do art. 225 do Código Civil c.c. os arts. 440 e 

441 do NCPC: “Art. 225. As reproduções fotográficas, cinematográficas, 

os registros fonográficos e, em geral, quaisquer outras reproduções 

mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova plena 

destes, se a parte, contra quem forem exibidos, não lhes impugnar a 

exatidão.” “Art. 440. O juiz apreciará o valor probante do documento 

eletrônico não convertido, assegurado às partes o acesso ao seu teor.” 

“Art. 441. Serão admitidos documentos eletrônicos produzidos e 

conservados com a observância da legislação específica.” Daí porque 

desnecessária a exibição de eventual contrato, máxime se considerar a 

possibilidade de contratação eletrônica ou remota, inclusive com 

autorização normativa, a teor do que dispõe o art. 51, § 1º, da Resolução 

632/14 da Anatel: “Art. 51. Na contratação, a Prestadora deve entregar ao 

Consumidor o contrato de prestação do serviço e o Plano de Serviço 

contratado, bem como demais instrumentos relativos à oferta, juntamente 

com login e senha necessários a acesso ao espaço reservado ao 

Consumidor na página da Prestadora na internet, quando for o caso. § 1º 

Caso a contratação de algum serviço de telecomunicações se dê por meio 

do Atendimento Remoto, a Prestadora deve enviar ao Consumidor, por 

mensagem eletrônica ou outra forma com ele acordada, os documentos 

mencionados no caput.” Outrossim, tais concessionárias telefônicas são 

constantemente fiscalizadas pela respectiva agência reguladora, que 

possui livre acesso a todas as suas operações, na autorização do art. 10, 

incisos VI e XXII, da da Resolução 477/07 da Anatel: “Art. 10. Além das 

outras obrigações decorrentes da regulamentação editada pela Anatel e 

aplicáveis a serviços de telecomunicações e, especialmente, ao SMP, 

constituem deveres da prestadora: VI - permitir, aos agentes de 

fiscalização da Anatel, livre acesso, em qualquer época, às obras, às 

instalações e aos equipamentos relacionados à prestação do SMP, bem 

como aos seus registros contábeis, mantido o devido sigilo; XXII - manter, 

à disposição da Anatel e demais interessados, os documentos de 

natureza fiscal, os quais englobam os dados das ligações efetuadas e 

recebidas, data, horário de duração e valor da chamada, bem como os 

dados cadastrais do assinante, por um prazo mínimo de 5 (cinco) anos, 

em conformidade com o que prescreve o art. 11 da Lei nº 8.218/1991, de 

29/08/1991, c/c art. 19 da Resolução nº 247, de 14/12/2000.” Portanto, 

comprovada documentalmente pela parte demandada a existência da 

dívida cuja quitação não foi demonstrada pela parte autora na forma 

estabelecida no art. 320 do Código Civil, mostra-se legítima a inscrição nos 

cadastros de inadimplentes, inexistindo conduta abusiva ensejadora do 

dever de indenizar. Com a litigância maliciosa, pois que inicialmente a parte 

autora aduziu inexistir qualquer relação jurídica com a parte ré, o que, 

como visto, não condiz com a realidade (art. 77, inciso I, do NCPC), 

incidente a multa prevista no art. 80, incisos I, II e III, do NCPC, o qual se 

estabelece em 10% (dez por cento) do valor da causa, considerada a 

condição pessoal da parte autora e a gravidade da conduta. Aquele que 

omite e faz declaração falsa em petição e a protocola perante o Poder 

Judiciário na busca de direito inexistente, tem, inicialmente, a intenção de 

criar obrigação ilegal ou alterar a verdade sobre fato juridicamente 

relevante em desfavor da parte contra qual litiga, bem como vilipendia a 

administração da justiça pela fraude empregada com o intuito de induzir a 

erro o juiz, como se vê dos arts. 299 e 347 do Código Penal: “Falsidade 

ideológica Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular. Parágrafo único - Se o agente é funcionário 

público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação 

ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de 

sexta parte.” “Fraude processual Art. 347 - Inovar artificiosamente, na 

pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa 

ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito: Pena - 

detenção, de três meses a dois anos, e multa. Parágrafo único - Se a 

inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não 

iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” III - DISPOSITIVO Ante o exposto: 

a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e o faço com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, 

prejudicadas as arguições preliminares; b) CONDENO a parte autora por 

litigância de má-fé no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, atribuída em R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que perfaz o montante 

de R$ 1.000,00 (um mil reais), bem como ao pagamento de CUSTAS 

PROCESSUAIS, além de todas as despesas assumidas pela parte ré com 

este feito, na licença do art. 79, art. 80, incisos I, II e III, art. 81, “caput” e § 

1º, do NCPC, art. 55, parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 470, 

parágrafo único, e art. 949, inciso III, da CNGC e Enunciados 114 e 136 do 

FONAJE, o que passível de execução e liquidação nestes autos (art. 777 

do NCPC), além de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da causa, pois que: a) regular a natureza 
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e a importância da causa; b) acessível o lugar da prestação do serviço; c) 

ótimo o grau de zelo do profissional e o trabalho por ele realizado; e d) 

baixa exigência temporal do serviço fornecido, nos termos do art. 85, § 2º, 

do Novo Código de Processo Civil e Enunciado 136 do FONAJE. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS Diante da má-fé empregada, porquanto a parte 

autora usufruiu dos serviços do Poder Judiciário para uma causa inidônea, 

não sendo justo e correto que a coletividade pague por isso com os 

custos diretos e indiretos dos serviços judiciários, mas principalmente 

porque tal conduta contribui para a morosidade da prestação jurisdicional 

àqueles que efetivamente precisam, DEIXO DE CONCEDER A GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA em interpretação extensiva ao art. 100, parágrafo único, do 

NCPC, IMPONDO ÀQUELA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS 

E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS na expressa previsão do art. 55, 

parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 81, “caput”, do NCPC, art. 

470, parágrafo único, e art. 949, inciso III, da CNGC e Enunciados 114 e 

136 do FONAJE, abaixos transcritos, tudo sem prejuízo da multa por 

litigância de má-fé, na autorização do § 4º, do art. 98, também do NCPC: 

“Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas 

e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. 

Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários 

de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do 

valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da 

causa. Parágrafo único. Na execução não serão contadas custas, salvo 

quando: I - reconhecida a litigância de má-fé;” “Art. 81. De ofício ou a 

requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que 

deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor 

corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta 

sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as 

despesas que efetuou. “Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária 

poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas 

contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou 

formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem 

suspensão de seu curso. Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa.” “Art. 470. No procedimento em 

primeiro grau de jurisdição, deferido o pedido, a parte contrária poderá 

oferecer impugnação na contestação e na réplica ou, nos casos de 

pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição 

simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do 

próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. 

Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que 

tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de 

seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda 

Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.” “Art. 

949. As custas processuais nos Juizados Especiais Cíveis serão 

calculadas conforme tabela de custas do foro judicial, devidas nas 

seguintes hipóteses: III - quando reconhecida a litigância de má-fé, no 

processo de conhecimento e/ou execução;” (sem destaques no original). 

“ENUNCIADO 114 – A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em 

condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP).” 

“ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá 

implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).” 

(sem destaques no original). Por consequência, em interpretação 

conforme a constituição do art. 5º, inciso II, do Código de Processo Penal, 

vedada a requisição de instauração de inquérito policial de ofício por parte 

da autoridade judiciária, em obediência ao sistema acusatório previsto no 

art. 5º, “caput’, incisos I, XXXV, XXXVII, LIII, LIV, LVII, LXXIV, e art. 129 da 

CRFB/88, DETERMINO a remessa de cópia integral do feito ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DESTA SENTENÇA, na licença 

do art. 40 do citado Estatuto Processual Penal, para que o órgão tome as 

providências julgadas pertinentes. Igualmente após o trânsito em julgado 

desta sentença, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Nos 

termos do § 4º, do art. 317, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça - CNGC, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se, intimem-se e cumpra-se. 

Colíder, 27 de agosto de 2018.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1002313-14.2017.8.11.0009. REQUERENTE: BARBARA ELIZA PAJARES 

DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Registro ainda, que a parte Requerida apresentou 

contestação, Id. 12191465, dentro do prazo legal, Id. 12395084, e por sua 

vez a Requerente impugnou – Id. 12412557. Fundamento e Decido. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c.c. 

Antecipação de Tutela, proposta por Barbara Eliza Pajares da Silva em 

desfavor da Telefônica Brasil S.A. (Vivo S.A.) ambas já qualificadas nos 

presentes autos. Alega que é consumidora dos serviços de telefonia 

referente a linha móvel nº. 66 99629 6811, serviços esses prestados pela 

Requerida. Sucede que tendo pago as faturas de sua linha telefônica a 

Requerida suspendeu os serviços de telefonia e demais serviços de 

dados de comunicação como internet, sem justa causa, no final do mês de 

outubro/2017, afirma que tendo em vista a suspensão dos serviços 

promoveu incontáveis reclamações na busca pelo restabelecimento da 

prestação dos serviços contratados, afirma que das reclamações a 

Requerida sempre alegava que não existia pendências e que os serviços 

em sua linha móvel seriam restabelecidos, porém isso não ocorreu, e não 

restou outra alternativa a não ser ajuizar a presente ação. Liminar 

pleiteada foi deferida, Id. 11225354. Realizada a Audiência de Conciliação 

em 08.03.2018 – Id. 12320411, a mesma restou infrutífera. A parte 

Requerida, apresentou contestação – Id. 12191465, e em sua defesa 

juntou documentos (Id. 12191447; 12191451 e 12191457), arguindo que a 

Requerente não efetuou o pagamento da conta do mês de novembro/2017, 

e com isso os serviços foram suspensos, contesta ainda que a linha 

telefônica da Requerente está ativa e existe pendencias no valor de R$ 

198,31, e para provar anexa telas sistêmicas no contexto da contestação, 

contesta mais que agiu dentro do exercício regular do direito, haja vista 

que não houve a contraprestação do pagamento da fatura e com isso 

acarretou a suspensão dos serviços oferecidos pela Requerida a 

Requerente, ainda contesta pela incidência da litigância de má-fé, pelo fato 

da parte alterar a verdade dos fatos, e ao final pleiteia pela improcedência 

da ação. Por sua vez, a Requerente impugnou – Id. 12412557, os 

documentos juntados pela Requerida, pelo fato de que a conta do mês de 

novembro/2017 foi paga, bem como as faturas anteriores, e que não 

justifica a interrupção dos serviços. Vieram os autos conclusos, evento 

15137836. Pois bem, de início, constato que a Requerente juntou faturas 

referente a sua linha telefônica, com os respectivos pagamentos. No 

entanto, ao analisar os comprovantes de pagamento observo que a 

Requerente em nenhum deles efetuou o pagamento na data do 

vencimento, sempre pagando muito além do vencimento, a exemplo a 

conta do mês de outubro/2017 a qual venceria em 17.10.2017 e foi paga 

em 09.11.2017, e a conta a qual está sendo questionada pela parte 

Requerida, do mês de novembro/2017 com vencimento em 17.11.2017 

esta foi paga conforme consta do comprovante na data de 28.11.2017, 

portanto razão não assiste em pleitear danos morais, tendo em vista que 

os pagamentos não foram efetuados na data do vencimento. No mais, em 

análise as conversas através de mensagens anexas ao Id. 11110938 

entre a parte Requerida e Requerente, observa-se que a Requerida 

informa que a fatura referente ao mês de novembro vence em 17.11, 

mensagem enviada em 13.11, e em outra mensagem de texto a qual foi 

enviada em 22.11 a Requerida informa que a conta ainda não tinha sido 
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paga, e em outra datada de 29.11, também informa do não pagamento, 

quando então a Requerente diz que “já paguei”. Assim, verificando as 

faturas e os comprovantes anexos aos autos, observo que a conta 

questionada referente a novembro/2017 somente foi paga em 28.11.2017, 

ainda nas telas sistêmicas – 11744375, apresentadas pela Requerida há a 

informação de que a conta do mês de novembro/2017 foi paga em 

28.11.2017. Desse modo, diante dessas premissas forçam reconhecer a 

improcedência dos pedidos, haja vista que os pagamentos da linha 

telefônica da Requerente, não eram efetuadas na data do vencimento, 

assim razão assiste a Requerida em suspender os serviços, por falta de 

pagamento na data do vencimento. Pelo exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, OPINO pela revogação da liminar, 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

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000263-64.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ERCILIO MARTINI JUNIOR (ADVOGADO(A))

CLEANE DE MELO SOUZA (REQUERENTE)

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARISTIDES JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN (ADVOGADO(A))

ADENIR ROSSATI MANCOELHO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

EDSON ALVES DE ATAIDES (TESTEMUNHA)

HELENILDA DE SOUZA SANTOS (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA Numero 

do Processo: 1000263-64.2018.8.11.0046 Vistos. Redesigno audiência 

para oitiva requerida para o dia 20 de setembro de 2018, às 1h00min. 

Intime-se o advogado das partes, via DJE, para que tenha ciência desta 

decisão e comprove nos autos a intimação das testemunhas arroladas. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Comodoro/MT. Marcelo Sousa Melo 

Bento de Resende Juiz de Direito
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ADENIR ROSSATI MANCOELHO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

EDSON ALVES DE ATAIDES (TESTEMUNHA)

HELENILDA DE SOUZA SANTOS (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA Numero 

do Processo: 1000263-64.2018.8.11.0046 Vistos. Redesigno audiência 

para oitiva requerida para o dia 20 de setembro de 2018, às 1h00min. 

Intime-se o advogado das partes, via DJE, para que tenha ciência desta 

decisão e comprove nos autos a intimação das testemunhas arroladas. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Comodoro/MT. Marcelo Sousa Melo 

Bento de Resende Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000263-64.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:
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MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN (ADVOGADO(A))

ADENIR ROSSATI MANCOELHO (REQUERIDO)

Outros Interessados:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA Numero 

do Processo: 1000263-64.2018.8.11.0046 Vistos. Redesigno audiência 

para oitiva requerida para o dia 20 de setembro de 2018, às 1h00min. 

Intime-se o advogado das partes, via DJE, para que tenha ciência desta 

decisão e comprove nos autos a intimação das testemunhas arroladas. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Comodoro/MT. Marcelo Sousa Melo 

Bento de Resende Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39324 Nr: 339-18.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO MOREIRA DIAS - 

OAB:7582 - MT

 Vistos.

Trata-se de execução de honorários sucumbenciais em que a parte 

executada impugnou o valor exequendo e satisfez a obrigação, 

devidamente concordado pela parte exequente, razão pela qual se impõe 

a extinção do feito.

 Decido.

O artigo 924 declara que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...)

II - a obrigação for satisfeita;

Tendo em vista a satisfação da obrigação por parte do executado, julgo e 

declaro extinto o processo, com fundamento no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil.

Expeça-se alvará para transferência do valor constante nos autos em 

favor da parte exequente para a conta informada às folhas 126.

Tendo em vista que a penhora não foi realizada através do sistema 

RENAJUD (extrato anexo), oficie-se o DETRAN para que se proceda a 

liberação da penhora efetuada no cadastro do veículo, conforme certidão 

de fls. 122/123.

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

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40495 Nr: 1508-40.2012.811.0046

 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: VSDS, TFSM(

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJM
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 98 do Código de Processo Civil.

 Defiro também a prioridade de tramitação do feito, com fulcro no artigo 

1.048, inciso II e §2º do Código de Processo Civil.

Intime-se pessoalmente o executado para, em 3 (três) dias, pagar o débito, 

provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, advertindo-o 

que somente a comprovação que gere a impossibilidade absoluta de pagar 

justificará o inadimplemento, sob pena de decretar-lhe a prisão pelo prazo 

de 1 (um) a 3 (três) meses, bem como o protesto do pronunciamento 

judicial, aplicando-se, no que couber, as disposições do artigo 517 do 

Código de Processo Civil, inteligência do art. 528, §1º, CPC.

P. I.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61847 Nr: 3716-94.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO DOS SANTOS DANTAS, KATIA COSTA 

TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB: 11877/MT, GILBERTO BORGES DA SILVA - 

OAB:58647

 Vistos.

Noticiada transação entre as partes, verifico que a minuta carece de 

assinatura.

Ante o exposto, intimem-se as partes para juntar aos autos no prazo de 

15 dias a minuta devidamente assinada pelos acordantes, sob pena de 

não homologação.

Decorrido o prazo sem manifestação, autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 35945 Nr: 640-96.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA, PAULO HENRIQUE 

RAMOS MACHADO, LUIZ FELIPE RAMOS MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - 

OAB:19.996-A/MT, GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONÇALVES - 

OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos.

Considerando o julgamento do Agravo de Instrumento (fls.233/235), 

expeça-se alvará em favor dos peticionantes de fls. 238 na conta 

informada.

Verifica-se que o pagamento do alvará de fls. 299 foi devolvido em razão 

da divergência na indicação do CPF, assim, intime-se a parte autora para 

sanar tal irregularidade. Após, expeça-se alvará para levantamento de 

valores.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 37889 Nr: 2587-88.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRO JOSE FOLMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069- MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A MT, 

ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB: 11877/MT

 Vistos.

Tendo em vista que foi requerido pelo causídico da parte autora 

arbitramento de honorários, indefiro expedição de alvará para 

levantamento de valores.

Intime-se o advogado constituído (fls. 391-verso) via DJE e a parte autora 

pessoalmente, contendo cópia da petição de folhas 392/393, para se 

manifestarem quanto ao pedido.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38532 Nr: 3231-31.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERISVON VILELA PEREIRA, ANDERSON CÉSAR FREI 

ALEXO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RODOBENS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967, LEANDRO GARCIA - OAB:210137, THIAGO TAGLIAFERRO 

LOPES - OAB:208972

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença, no qual a parte exequente requer a 

inscrição do executado no cadastro de inadimplentes.

Expeça-se ofício ao SERASA para inscrição do nome do devedor no 

cadastro de inadimplentes, nos termos do artigo 782, § 3º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 14282 Nr: 2147-39.2004.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CLEMENTE REIMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881

 Vistos.

Expeça-se alvará para levantamento de valores no montante informado às 

fls. 452/454, na conta informada às fls. 438.

Realize-se o depósito do restante na conta judicial vinculada ao processo 

que foi realizado a penhora nos autos, da Comarca de Carazinho.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 24748 Nr: 2145-64.2007.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRONES GIUSSANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:SP/76458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Deixo de realizar buscas no sistema INFOJUD, pois a parte interessada 

não demonstra nos autos que realizou diligências a fim de encontrar bens 

do requerido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA PELO 

SISTEMA INFOJUD PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PARA PENHORA – 

EXAURIMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS – DECISÃO FUNDAMENTADA 
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– POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É 

cabível o requerimento de informações à Receita Federal para a 

localização de bens do executado, tão-somente, na hipótese de restarem 

exauridos pelo credor os meios ordinários de localização de bens 

passíveis de penhora.

(AI 97507/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 15/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Não consta nos autos nenhuma certidão emitida pelo DETRAN informando 

que a parte requerida não possui veículos bem como não existe nenhuma 

certidão emitida pelo cartório de registro de imóveis informando a parte 

não é proprietária de imóveis.

Assim sendo, indefiro a solicitação.

 Intime-se a parte exequente para que se manifeste em 15 dias.

 Caso a parte não se manifeste no prazo assinalado e não indique bens 

penhoráveis, fica desde já determinada a suspensão do presente feito 

com fundamento no artigo 921 do CPC.

Decorrido o prazo de 01 ano, sem que a parte se manifeste, desde já fica 

determinado o arquivamento dos autos.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 15932 Nr: 1048-97.2005.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RODRIGUES, GASTÃO BATISTA TAMBARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URTIGÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA NICHELE - 

OAB:7540-B, LEONARDO GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT

 Vistos.

Determino que seja cumprido pelas partes que realizam a cessão de 

créditos o artigo 292 do Código Civil, qual seja a notificação ao devedor.

Após autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 29908 Nr: 1001-84.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APOIO FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. D. DOS SANTOS - ME, EDNA DIAS DOS 

SANTOS, DARCI CÉSAR JOBINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO PEREIRA DA COSTA - 

OAB:2887/RO, GABRIELA LEITE HEINSCH - OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A

 Vistos.

A exequente se pugna às fls. 195 que seja expedido mandado de imissão 

na posse do bem adjudicado, informando que o imóvel encontra-se 

fechado.

Requer também a certificação pelo Oficial de Justiça, quando do 

cumprimento do mandado, acerca da existência de bens no interior do 

imóvel e o seu detalhamento.

Defiro o pedido da parte, EXPEÇA-SE mandado de imissão na posse, 

porém, este será condicionado.

Visando não atingir terceiro que não é parte da presente ação, 

DETERMINO que o Sr. Meirinho compareça no aludido imóvel e certifique o 

estado do mesmo, constando notícias acerca de eventuais habitantes e 

bens que guarnecem o local, bem como informações de vizinhos acerca 

de possíveis moradores.

Acaso o imóvel esteja realmente desocupado, poderá realizar a imissão 

solicitada, certificando acerca da existência de bens no interior do imóvel 

e nomeando a arrematante como fiel depositária.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 33437 Nr: 1623-32.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABEL WINGENBACH DA SILVA, IVETE 

ROSANE MACHADO CAVALHEIRO DA SILVA, BRASIL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/PR 8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881, RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT

 Vistos.

Defiro o pedido da parte executado de imputação do pagamento nos 

termos do art. 352 do Código Civil.

Analisando os autos, verifico que o executado cumpriu com a obrigação, 

impondo-se assim a extinção do feito, nos termos dos artigos 924, inciso II, 

do CPC.

 Decido.

O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil declara que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

Tendo em vista o pagamento do débito por parte do executado, julgo e 

declaro extinto o processo, com fundamento no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil.

Expeça-se alvará judicial em favor do banco exequente no valor informado 

às fls. 214.

Considerando que a quantia depositada nos autos é superior a divida e o 

deferimento da imputação, vincule-se o montante que restar aos autos em 

apenso, bem como o valor que ainda está para ser pago (referente a 

adjudicação).

Após tal vinculação, realize-se a certificação dos valores, intimem-se as 

partes e remeta-se o citado processo concluso.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 35503 Nr: 198-33.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUBER SILVEIRA DA SILVA, ENIO KMECIK, 

VIVIENE BARBOSA SILVA, ANGELA SOELI BIANCHI KMECIK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ 

- OAB:12642, VIVIENE BARBOSA SILVA - OAB:4983

 Vistos.

Glauber Silveira da Silva discorda da avaliação do imóvel realizado pelo Sr. 

Meirinho e requer que seja realizada por perito (fls.156/157).

Verifica-se que o executado fez pedido semelhante nos autos de código 

39936, também dessa Primeira Vara, sendo que tal pedido foi deferido.

Considerando que o requerimento dos autos diz respeito a mesma 

propriedade rural, aguarde-se a avaliação nos autos de código 39936.

Após a citada, colacione na presente execução e intimem-se as partes 

para manifestarem.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36786 Nr: 1485-31.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR MENEGOL, ALISON LUIS BUENO 

ZAMO, MÔNICA CAROLINE ROMANO RIGAMONTI ZAMO, LIZIANE RIEGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGERIO SCHMIDT - 

OAB:4032, RAFAEL ENDRIGO DE FREITAS FERRI - OAB:2832/RO

 Vistos. Considerando a certidão retro, defiro o pedido de fls. 106. Esta 

decisão servirá como EDITAL DE LEILÃO, a ser publicado na imprensa 

oficial, sendo que posteriormente tal edital será complementado pelo 

leiloeiro. Com base no Art. 730 do CPC/2015, determino a realização de 

leilão público para alienação dos bens penhorados, assim descritos 

resumidamente: DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO DO LEILÃO. 1ª) 
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07 de dezembro de 2018, a partir das 13:00 horas, pelo site 

www.balbinoleiloes.com.br Caso leilão presencial e online constar, Rua 

Pará, nº 192-N - Bairro Jardim Mato Grosso – Comodoro – MT e pelo site 

www.balbinoleiloes.com.br. 2ª) 07 de dezembro de 2018, a partir das 

14:00 horas, pelo site www.balbinoleiloes.com.br Caso leilão presencial e 

online constar, Rua Pará, nº 192-N - Bairro Jardim Mato Grosso – 

Comodoro – MT e pelo site www.balbinoleiloes.com.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 62227 Nr: 272-19.2013.811.0046

 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): MENENTI E PILISSER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO HAMILTON DA 

CUNHA JÚNIOR - OAB:GO/26.166, LORENA CELIA RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:GO/30.627

 Vistos.

Expeça-se Alvará Judicial para liberação dos valores em favor da 

executada na conta informada às fls. 212.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 9976 Nr: 647-69.2003.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUINALDO DA SILVA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Guilherme Costa 

Salazar - OAB:11519

 Vistos.

Considerando que, em contato telefônico com a assessoria do juízo da 

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, fui informado sobre a não 

localização da mídia que contém a audiência realizada (fls. 192/193), 

determino a expedição de carta precatória para que seja realizada nova 

oitiva da testemunha Valmesson da Silva Ribeiro.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 27995 Nr: 2116-77.2008.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, ELIEL JOAQUIM 

SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B

 Vistos.

(...)

Diante do exposto, considerando-se que não há diligências para sanar ou 

qualquer nulidade ou fato a esclarecer que interesse ao julgamento da 

causa, o feito encontra-se preparado para julgamento em plenário, razão 

pela qual, designo para sessão de julgamento de júri para data de 30 de 

outubro de 2018, às 08 horas.

Intimem-se o Ministério Público e a defesa para que compareçam ao ato, 

observando o disposto no art. 431 do CPP.

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 9652 Nr: 437-18.2003.811.0046

 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): JOICE RODRIGUES DE ASSIS, OSMAURA 

BARBOSA, LUIZ HILTON DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LINEIDE RAMOS DOS 

ANJOS MACHADO - OAB:4542

 Vistos.

Defiro o pedido do Ministério Público de fls. 142, tendo em vista que o feito 

ficou paralisado de forma indevida.

Expeça-se oficio para a Diretoria do Fórum com cópias dos autos desde a 

sentença condenatória para que seja auferida a responsabilidade da 

citada paralização.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 31455 Nr: 2487-07.2009.811.0046

 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: ALCENDINO FERNANDES SIMÕES

 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:

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36909 Nr: 1608-29.2011.811.0046

 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: VIVIENE BARBOSA SILVA, ENIO KMECIK, ANGELA 

SOELI BIANCHI KMECIK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8123

 Vistos.

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, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

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 

CPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pela adjudicação dos bens eventualmente penhorados.

 Determino a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença, bem como seja certificado a 

existência de custas pendentes.

 P. I.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 40188 Nr: 1203-56.2012.811.0046

 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): TECIMAR PAULO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO REZENDE - 

OAB:11847-B

 Vistos.

Recebo a liquidação ofertada pelo Parquet às fls. 133/143 tendo em vista 
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que a sentença de mérito foi ilíquida em relação ao valor dos danos 

ambientais (item b – fls. 93).

A presente liquidação seguira o rito comum (artigo 509, II do Código de 

Processo Civil), uma vez que há a necessidade de provar fato novo, entre 

eles a extensão e a gravidade do dano.

CITE-SE o Liquidado, pessoalmente, por meio de mandado, para, querendo, 

apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo, desde 

logo, especificar, de maneira justificada as provas que pretende produzir 

(art. 336, CPC), advertindo-o sobre os efeitos da revelia (artigos 344 e 

345, CPC), sendo-lhe defeso, contudo, discutir de novo a lide ou modificar 

a sentença que a julgou (CPC, art. 509, § 4º).

Apresentada contestação ou decorrido o prazo para tanto, INTIME-SE o 

Liquidante para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo, 

desde logo, especificar de maneira justificada, as provas que pretende 

produzir.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 33039 Nr: 1225-85.2010.811.0046

 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): ANTONIO CARLOS SANTOS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON QUEIROZ DE FREITAS - 

OAB:8478-A/MT

 Vistos.

Deixo de apreciar a manifestação de fls. 208/209, tendo em vista que 

consta nos autos sentença de mérito em desfavor do peticionante.

Recebo a liquidação ofertada pelo Parquet às fls. 219/221 tendo em vista 

que a sentença de mérito foi ilíquida em relação ao valor dos danos 

ambientais (item b – fls. 180).

A presente liquidação seguira o rito comum (artigo 509, II do Código de 

Processo Civil), uma vez que há a necessidade de provar fato novo, entre 

eles a extensão e a gravidade do dano.

CITE-SE o Liquidado, pessoalmente, por meio de mandado, para, querendo, 

apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo, desde 

logo, especificar, de maneira justificada as provas que pretende produzir 

(art. 336, CPC), advertindo-o sobre os efeitos da revelia (artigos 344 e 

345, CPC), sendo-lhe defeso, contudo, discutir de novo a lide ou modificar 

a sentença que a julgou (CPC, art. 509, § 4º).

Apresentada contestação ou decorrido o prazo para tanto, INTIME-SE o 

Liquidante para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo, 

desde logo, especificar de maneira justificada, as provas que pretende 

produzir.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39974 Nr: 992-20.2012.811.0046

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIDERA SEEDS BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO ADANIR GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO RUBENS FRANCO 

TEIXEIRA - OAB:MG 82357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A parte autora pugna pela extinção da presente ação, entretanto, consta 

sentença extintiva às fls.48/49, com transito em julgado (fls. 51).

Assim, deixo de apreciar tal pedido e determino o arquivamento dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 18948 Nr: 148-80.2006.811.0046

 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: LINDOMAURA LUZIA BASTIANE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES ROGERIO BAPTISTA - 

OAB:9992/B, MARCOS DA SILVA BORGES - OAB:8039-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

quanto ao requerimento formulado pela parte requerida de fls. 202 vº.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 6199 Nr: 176-87.2002.811.0046

 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: MPDEDMG, EKR, EDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDDFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON DONIZETH DE 

FREITAS FARIA - OAB:4202/MT

 Vistos. (...) Decido. Cuida-se de ação de investigação de paternidade c/c 

alimentos ajuizada pelo Ministério Público Estadual em favor de Euller Kelil 

Ramos, representada por sua genitora, Edithe de Assunção, em face de 

Wilson Donizeth Freitas Faria. Alega a requerente, que manteve um curto 

relacionamento amoroso com o requerido, advindo o nascimento do infante 

Euller Kelil Ramos, entretanto, não sendo reconhecido voluntariamente por 

genitor biológico até a presente data. A parte requerida concordou com a 

realização de exame de DNA. Entretanto, às fls. 463/467 adveio o laudo do 

exame de DNA aos autos com o resultado negativo de paternidade do 

requerido, indicando a exclusão da possibilidade de paternidade biológica 

do réu Wilson Donizeth Freitas Faria sobre o infante. Verifica-se então, 

que da referida prova técnica de investigação de paternidade pela análise 

de DNA, extrai-se a inexistência de mínima possibilidade de parentesco 

entre o requerido e o infante, com a exclusão de probabilidade de 

paternidade, desprovida de dúvidas ou incertezas. Vale ressaltar que o 

exame de DNA realizado é meio hábil e idôneo para detectar a paternidade 

diante do seu alto grau de certeza. Portanto, sendo incontestável a 

exclusão do vínculo de paternidade atribuída ao requerido, a 

improcedência do pedido inicial é medida que se impõe. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial da autora, o que faço com 

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

Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% do valor da causa. Ciência ao MPE. 

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

necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 34220 Nr: 2404-54.2010.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARINO MARQUES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT, ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069- MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A MT, 

GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios em que 

a parte quitou o débito (penhora de fls. 723).

 Analisando os autos, verifico que o executado cumpriu com a obrigação, 

impondo-se assim a extinção do feito, nos termos dos artigos 924, inciso II, 

do CPC.

 Decido.

O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil declara que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

Tendo em vista o pagamento do débito por parte do executado, julgo e 

declaro extinta a execução em relação aos honorários sucumbenciais, 

com fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.
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Efetuo nesta data a liberação dos valores depositados em favor do 

exequente na conta informada às fls. 739.

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

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 68686 Nr: 2042-13.2014.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLAVO ZANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. (...) Decido. Indefiro o pedido de rejeição liminar da impugnação, 

em que pese a ausência de planilha de cálculos, tendo em vista que a 

parte executada apontou o valor que entende correto. Verifica-se que a 

exequente possui razão em relação ao valor da renda mensal, uma vez 

que foi lançado termo inicial incorreto no Sistema PLENUS (09/09/2014 ao 

invés de 16/05/2014 conforme determinado na sentença). No que tange a 

correção monetária a parte afirma que foram observados os critérios do 

artigo 1º-F da Lei 9494/97. Ademais tendo em vista que a Autarquia não 

apresentou planilha de cálculos para fazer a comparação, mantenho a 

apresentada pela exequente. Em relação aos honorários advocatícios 

foram calculados de acordo com o constante na sentença, uma vez que a 

antecipação de tutela, confirmada com a sentença de procedência, integra 

a condenação, devendo, portanto, ser incluída no computo da 

percentagem dos honorários sucumbências. Saliento que não está sendo 

descumprida a Sumula 111 do STJ, tendo em vista que os honorários não 

estão incidindo em prestações vencidas após a sentença. DIANTE DO 

EXPOSTO, julgo improcedente a impugnação apresentada pelo Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS. Intimem-se as partes autora. Após o 

transito em julgado, expeça-se RPV para pagamento. Publique-se. 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 32385 Nr: 573-68.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ODIL DA SILVA, IZABEL WINGENBACH 

DA SILVA, DIRCEU LUIZ ZANELLA, HOSANA MARIA ZANELLA

 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: RODRIGO MOURA DE VARGAS 

- OAB:14.912-A/MT

 Vistos.

Aguarde-se o cumprimento da decisão dos autos em apenso (código 

33437).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 32381 Nr: 569-31.2010.811.0046

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO DOS SANTOS ZAMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAYER CROPSCIENCE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3.551/MT

 Intimar a parte embargante para manifestar, no prazo legal, quanto à 

impugnação apresentada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 119951 Nr: 1962-10.2018.811.0046

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRF - BRASIL FOODS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADY ANTONIO ZANCHET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE JOSE DA ROCHA - 

OAB:36568

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO 

IMPROCEDENTES os presentes Embargos, com resolução de mérito. 

Condeno os embargantes a custas e honorários advocatícios que fixo em 

10 %, do valor atualizado da causa.Após o transito em julgado, extraia-se 

cópia da sentença para o processo executivo, arquivando-se estes 

autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Comodoro/MT, 27 de agosto de 

2018.Marcelo Sousa Melo Bento de ResendeJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 117779 Nr: 1048-43.2018.811.0046

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASCAMPO INSUMOS E PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DU PONT DO BRASIL S/A - DIVISÃO PIONEER 

SEMENTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642, HEITOR VANSAN MUNIZ - OAB:20939/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

DE AVILA - OAB:5367/O, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:7074/MT

 Código 117779.

As partes são legítimas 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 

por saneado.

Fixo como ponto controvertido decidir acerca correção monetária aplicada 

no crédito exequendo bem como a taxa de juros, vez que o embargante 

afirma que a correção monetária e os juros são exorbitantes.

 Ressalto que o ônus da prova seguirá a regra geral do artigo 373 do CPC.

 Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, no 

prazo de 15 dias, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento.

Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberação.

 P. I.

 Comodoro, 27 de agosto de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Manifestação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000347-65.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. S. A. (EXEQUENTE)

E. A. R. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. F. J. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

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

 

Nos termos da legislação vigente, procedo a intimação da parte requerente 

para, querendo, manifestar-se acerca do decurso de prazo para 

adimplemento voluntário por parte do requerido.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000228-07.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. S. D. O. (REQUERENTE)

O. L. P. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. I. D. S. S. (REQUERIDO)
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Fica redesignada a audiência de conciliação para 28 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000765-03.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

EDIELSON BELTRAMIN LOPES - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO DESIDERIO (ADVOGADO(A))

USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA (REQUERIDO)

FABIO LUIS ANTONIO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CLAUDIO LINO PETERLE (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000765-03.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA REQUERIDO: 

EDIELSON BELTRAMIN LOPES - ME VISTOS, ETC. Cumpra-se, conforme 

deprecado. Designo o dia 25 de setembro de 2018, às 13h30min para 

realização do ato deprecado. Informe ao Juízo deprecante acerca da 

designação desta audiência. Intime-se. Às providências.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 65781 Nr: 3961-71.2013.811.0046

 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: BRUNA DE PAULA ABRÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS 

S/A, GERSONEI BATISTA DE SOUZA, MUNICÍPIO DE 

COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL, LOURENÇO BATISTA DA SILVA, 

PIOVEZAN COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA, INTERESSADOS AUSENTES, 

INCERTOS E DESCONHECIDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENILDO NUNES PEREIRA - 

OAB:3538/RO, RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 VISTOS, ETC.

Cuida-se de Ação de Usucapião proposta por Bruna de Paula Abrão, em 

desfavor de Unibanco – União de Bancos Brasileiros s/a.

À fl. 87, À fl. 87, foi determinado à requerente para proceder ao regular 

impulsionamento dos autos, sob pena de extinção do processo, conforme 

certidão do Sr. Meirinho a mesma não residia no mesmo endereço, 

estando em lugar incerto e não sabido.

É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

É sabido que este Juízo não poderá ficar à mercê da vontade das partes, 

vez que, se isto ocorresse, não haveria atenção aos princípios do devido 

processo legal e da celeridade processual, fazendo com que este 

instrumento atinja o seu fim específico.

Nessa senda, tendo por norte evitar que o processo perdure ad eternum, 

foi determinado a realização do estudo social na casa da autora.

Pois bem, compulsando os autos verifico que, conforme consta na 

certidão de fl. 90, a parte autora não residi mais no mesmo endereço, 

sendo verificado que ninguém soube informar onde a mesma se encontra.

Sendo assim, não há como o judiciário socorrer e substituir a parte inerte, 

sob pena de ferir de morte cânones o Processo Civil, como o 

desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito.

Sem custas e honorários advocatícios.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

P.R.I

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comodoro-MT, 27 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.: 35450 Nr: 145-52.2011.811.0046

 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: INÊS LAZARETE, VELTON CLEY LAZZARETTE, CINTIA 

MELISSA LAZARETE STRANIERI, KELEN MARA LAZARETE, LEOCYR 

LAZARETE JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:44.698

 VISTOS, ETC. Tendo em vista a aceitação da requerente aos valores 

a p r e s e n t a d o s  n a  i m p u g n a ç ã o  a o  C u m p r i m e n t o  d e 

Sentença.1)RETIFIQUE-SE no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro 

os autos, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513, e seguintes, do CPC, 

caso já não o tenha feito;2)Intimação da parte executada, por meio de seu 

advogado via DJE (CPC, art. 513, §2º, I, para efetuar o pagamento, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da 

condenação, nos termos do art. 523, §1º, do CPC.3)DETERMINO que o (a) 

Sr. (a) Gestor (a) junto a Conta Única-TJ/MT, solicitando a vinculação dos 

valores depositados nos autos, caso já não o tenha feito;4)ELABORE o (a) 

Sr. (a) Gestor (a) alvará judicial de levantamento em nome do 

requerente/do advogado do requerente, desde que este tenha poderes 

especiais no instrumento de mandato, para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário. Com relação aos 

honorários sucumbenciais estes deverão efetuados em nome do 

causídico e de forma apartada ao valor principal, caso não tenha 

requerido de forma diversa, de forma eletrônica pelo sistema SisconDJ e 

c o m  c r é d i t o / t r a n s f e r ê n c i a  p a r a  a  c o n t a  b a n c á r i a 

indicada;5)CIENTIFIQUE-SE a requerente ou seu sucessor, através de 

qualquer meio de comunicação da liberação do depósito judicial - art. 448, 

e da CNGC/MT, se necessário o for. 6)DETERMINO que dê ciência ao (à) 

advogado (a) constituído (a), através de publicação no DJE ou outro meio 

legal OU defensor público mediante remessa eletrônica/física dos autos, 

para que esclareça se dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o 

que decurso do prazo de 10 (dez) dias “in albis” será interpretado nesse 

sentido de anuência ao adimplemento e o processo extinto pela satisfação 

da obrigação - art. 924, II, c/c art. 925. Manifestado pelo 

adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem manifestação, 

volte-me concluso para sentença.Cumpra-se.Comodoro-MT, 23 de agosto 

de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61898 Nr: 3768-90.2012.811.0046

 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: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFRAILDO CHOMA ALGARANHA, MAILA 

SUZAMAR DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:MT- 16.168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAILA SUZAMAR DA ROCHA 

- OAB:12690

 Vistos, etc.

 Trata-se de Procedimento Ordinário ajuizada por Banco Itaucard S/A em 

desfavor do Efraildo Choma Algaranha.

 Sendo intimado o requerente para que manifestar-se nos autos, o mesmo 

pugnou pela desistência da ação.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 A desistência da ação é instituto de natureza eminentemente processual, 

que possibilita a extinção do processo, sem resolução de mérito, até a 

prolação da sentença.

 Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo único e 485, inciso VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, homologo a desistência da ação e 

declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito.

Eventuais custas finais deverão ser suportadas pelo requerente.
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Sem honorários.

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

necessárias.

Publique-se.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 23 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.: 61903 Nr: 3773-15.2012.811.0046

 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: OSMAR FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO FIXO, GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELÍVIA VAZ SANTOS CASTRIANI 

- OAB:13230 MT, MARIA LINEIDE RAMOS DOS ANJOS MACHADO - 

OAB:4542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT, GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 VISTOS, ETC.

 Trata-se da Ação de procedimento ordinário interposta por Osmar 

Francisco da Silva em face de Claro Fixo todos devidamente qualificados 

nos autos.

 Compulsando os autos, vislumbro que já houve acordão transitado em 

julgado, fl.109.

 Desta feita, considerando que as partes foram cientificadas por meio de 

seus advogados constituídos, mediante publicação no diário da justiça 

eletrônico e até então não houve requerimento, conforme certidão de fl. 

113, arquivem-se os presentes autos até posterior manifestação da parte 

interessada.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 22 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.: 64017 Nr: 2171-52.2013.811.0046

 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: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M C TREVO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA-ME, MARLISE MARQUES MORAES, ALDIR BAL MARQUES MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A, MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/15.935

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista a ausência de manifestação expressa, arquivem-se os 

presentes autos até posterior manifestação da parte interessada.

Às providências.

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.: 37210 Nr: 1909-73.2011.811.0046

 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: MILLENA CORREIA DE FREITAS, CELIA REGINA DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:3364/TO-26737DF, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - 

OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Cuida-se de ação proposta pela Millena Correia de Freitas representada 

por sua genitora Celia Regina de Freitas, em desfavor do Instituto Nacional 

do Seguro Social - INSS.

À fl. 95, foi determinado à autora para proceder com o regular 

impulsionamento dos autos, sob pena de extinção do processo.

Devidamente intimada a se manifestar nos autos, a parte autora deixou 

transcorrer o prazo sem manifestação, fl. 100.

É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

É sabido que este Juízo não poderá ficar à mercê da vontade das partes, 

vez que, se isto ocorresse, não haveria atenção aos princípios do devido 

processo legal e da celeridade processual, fazendo com que este 

instrumento atinja o seu fim específico.

Nessa senda, tendo por norte evitar que o processo perdure ad eternum, 

foi determinado que o autor manifesta-se nos autos.

Pois bem, compulsando os autos verifico que, conforme consta na 

certidão de fl. 100, a parte autora manteve-se inerte.

Sendo assim, não há como o judiciário socorrer e substituir a parte inerte, 

sob pena de ferir de morte cânones o Processo Civil, como o 

desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito.

Sem custas e honorários advocatícios.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

P.R.I

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comodoro-MT, 23 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.: 61002 Nr: 2805-82.2012.811.0046

 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: MARITSA ROUTOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURINDO BEDUSQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE TORTOLA - 

OAB:15513/PR, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 VISTOS, ETC.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente, bem como seu patrono, para 

que promova o andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de extinção, nos termos do art. 580, e seguintes da 

CNGC/MT.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comodoro-MT, 24 de 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.: 61593 Nr: 3429-34.2012.811.0046

 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: MARLENE FLORES PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER ANTÔNIO SISCONETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223-B, LEOPOLDO LOADYR DA SILVA JUNIOR - OAB:6757-B 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:RO/3159, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 VISTOS ETC,.

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Marlene Flores 
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Pinheiro em face de Valter Antônio Sisconetto.

Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, determino:

I – Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro a capa dos 

autos, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513, e seguintes do CPC.

II – Intimação da parte executada, por meio de seu advogado via DJE (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 CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de incidir em multa de 10% do total da condenação, nos termos do 

art. 523, §1º, do CPC.

III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on-line, com a devida atualização do valor devido, voltem-me os 

autos conclusos.

IV – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 

(quinze) dias para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do CPC).

V – Não apresentada impugnação, manifestem-se as partes credoras, no 

prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos 

bens penhorados.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 23 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.: 23808 Nr: 1258-80.2007.811.0046

 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: SINDICATO RURAL DE CAMPOS DE JULIO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO MOSER - 

OAB:9.932-B, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - OAB:5868-A, 

VIVIENE BARBOSA SILVA - OAB:4983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BARROS - 

OAB:9462

 VISTOS, ETC.

 Trata-se da Ação Civil Pública interposta pelo Sindicato Rural de Campos 

de Julio – MT em face de Banco Bradesco s/a, todos devidamente 

qualificados nos autos.

 Compulsando os autos, vislumbro que já houve sentença, contudo a 

autora apresentou recurso de apelação, já com as inclusas razões os 

autos foram remetidos para instância superior, transitando em julgado o 

acórdão conforme fl. 482.

 Desta feitam considerando que as partes foram cientificadas por meio de 

seus advogados constituídos mediante publicação no diário da justiça 

eletrônico e até então não houve requerimento de cumprimento de 

sentença conforme certidão de fl. 486 arquivem-se os presentes autos 

até posterior manifestação da parte interessada.

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.: 13672 Nr: 1568-91.2004.811.0046

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLONORTE CONSTRUÇÕES, MADEIRA E 

METALÚRGICA LTDA, DIVA ANTÔNIA BUSATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA 

MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIZ CRISTINA BUSATTO - 

OAB:8415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente, bem como seu patrono, para 

que promova o andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de extinção, nos termos do art. 580, e seguintes da 

CNGC/MT.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comodoro-MT, 24 de 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.: 25529 Nr: 3015-12.2007.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIANE ELLEN BORGIO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ADUILIO SARTORI, NOEMI 

TEREZINHA SARTORI, SEDIMAR SARTORI, VERANICE SARTORI 

BELTRAMIN, IBRAIM SARTORI, SOLANGE SARTORI CASPERS, CATIA 

SARTORI FOLETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANE ELLEN BORGIO BARBOSA 

- OAB:2027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LENILDO NUNES PEREIRA - 

OAB:3538/RO

 SENTENÇA

Vistos, etc.

Cuida-se de pedido de homologação de acordo em que as partes, Giane 

Ellen Borgio Barbosa e Espólio de Aduilio Sartori e outros pretendem obter 

a chancela judicial da referida avença, em face da composição amigável.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Verifica-se que não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que 

possam receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice se 

apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, já que em 

consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão e, por corolário, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, forte no art. 487, 

inciso III do Código de Processo Civil.

 Indefiro o pedido de suspensão até o cumprimento do acordo, vez que 

não haverá prejuízo as partes, que poderão requerer o cumprimento de 

sentença.

Eventuais custas finais deverão ser suportadas pelos executados, 

conforme acordo.

Ante a ausência de previsão no acordo, cada parte deverá arcar com os 

honorários de seus respectivos causídicos.

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

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

 Comodoro-MT, 23 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.: 31590 Nr: 2809-27.2009.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMAZÉNS GERAIS DELAZZERI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPRAREAL COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO DE HORTIGRNAJEIROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIRO ALBERTO PIASECKI - 

OAB:11383/PR, LILIANE GRUHN - OAB:20217/PR, RDORIGO ALBERTO 

CRIPPA - OAB:, SILVANO GHISI - OAB:40970/PR

 VISTOS, ETC.

Intime-se o requerente, para dar o regula andamento do feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado, após concluso.

Intima-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 27 de agosto de 2018.

Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior
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Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39427 Nr: 442-25.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESARIO E CIA LTDA-ME, ADRIANO DOS REIS, 

ERNANDES LUZIA CESÁRIO, ELENI DE JESUS CARDOSO CESARIO

 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: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT, MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, MARCELO BEDUSCHI - OAB:RO/3159, OTTO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 VISTOS, ETC.

Intimem-se as partes para que se manifestem acerca do teor do laudo de 

avaliação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após concluso.

Comodoro-MT, 27 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.: 32547 Nr: 734-78.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDORI REBISKI, BRASIL DA SILVA, IVETE 

ROSANE MACHADO CAVALHEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALCIR RODRIGUES DE 

VARGAS - OAB:5881/A, RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 VISTOS, ETC.

 Compulsando os autos, vislumbro que há valores depositados nos autos.

Razão pela qual DETERMINO as seguintes providências:

1) RETIFIQUE-SE no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro os autos, 

fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de Cumprimento de 

Sentença, nos termos do artigo 513, e seguintes, do CPC, caso já não o 

tenha feito;

2) DETERMINO que o (a) Sr. (a) Gestor (a) junto a Conta Única-TJ/MT, 

solicitando a vinculação dos valores depositados nos autos, caso já não o 

tenha feito;

3) ELABORE o (a) Sr. (a) Gestor (a) alvará judicial de levantamento em 

nome do requerente/do advogado do requerente, desde que este tenha 

poderes especiais no instrumento de mandato, para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário. Com relação aos 

honorários sucumbenciais estes deverão efetuados em nome do 

causídico e de forma apartada ao valor principal, caso não tenha 

requerido de forma diversa, de forma eletrônica pelo sistema SisconDJ e 

com crédito/transferência para a conta bancária indicada;

4) CIENTIFIQUE-SE a requerente ou seu sucessor, através de qualquer 

meio de comunicação da liberação do depósito judicial - art. 448, e da 

CNGC/MT, se necessário o for.

 5) DETERMINO que dê ciência ao (à) advogado (a) constituído (a), através 

de publicação no DJE ou outro meio legal OU defensor público mediante 

remessa eletrônica/física dos autos, para que esclareça se dá integral 

quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo de 10 (dez) 

dias “in albis” será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - art. 924, 

II, c/c art. 925. Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o 

prazo sem manifestação, volte-me concluso para sentença.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 23 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.: 33287 Nr: 1473-51.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABEL WINGENBACH DA SILVA, JOSÉ ODIL 

DA SILVA, WALENTIM WINGENBACH, NAIR ZAMO WINGENBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA ALVES MOREIRA 

DA SILVA - OAB:SP - 258420, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente, bem como seu patrono, para 

que promova o andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de extinção, nos termos do art. 580, e seguintes da 

CNGC/MT.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comodoro-MT, 24 de 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.: 14112 Nr: 1978-52.2004.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILTON RODRIGUES DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBRAIM SARTORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VITOR BRAGA - OAB:8.443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos, etc.

Cuida-se de pedido de homologação de acordo em que as partes, Ilton 

Rodrigues de Morais e Ibrain Sartori pretendem obter a chancela judicial da 

referida avença, em face da composição amigável.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Verifica-se que não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que 

possam receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice se 

apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, já que em 

consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão e, por corolário, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, forte no art. 487, 

inciso III do Código de Processo Civil.

 Indefiro o pedido de suspensão até o cumprimento do acordo, vez que 

não haverá prejuízo as partes, que poderão requerer o cumprimento de 

sentença.

Eventuais custas finais deverão ser suportadas pelos executados, 

conforme acordo.

Ante a ausência de previsão no acordo, cada parte deverá arcar com os 

honorários de seus respectivos causídicos.

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

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

 Comodoro-MT, 27 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.: 14760 Nr: 73-75.2005.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIENE TAVARES VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE LIMA MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:7.300-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 VISTOS, ETC.

Trata-se de Ação de Execução em que Luci Vania Conci Casagrande Epp, 

move em desfavor de Luciene Tavares Viana.

À fl. 91, foi determinado à exequente para proceder ao regular 

impulsionamento dos autos, sob pena de extinção do processo.
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Certidão de fls. 94 atestando a inércia da parte exequente.

É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

É sabido que este Juízo não poderá ficar à mercê da vontade das partes, 

vez que, se isto ocorresse, não haveria atenção aos princípios do devido 

processo legal e da celeridade processual, fazendo com que este 

instrumento atinja o seu fim específico.

Nessa senda, tendo por norte evitar que o processo perdure ad eternum, 

foi determinado que o exequente manifesta-se nos autos.

Pois bem, compulsando os autos verifico que, conforme consta na 

certidão de fl. 94, o exequente manteve-se inerte.

Sendo assim, não há como o judiciário socorrer e substituir a parte inerte, 

sob pena de ferir de morte cânones o Processo Civil, como o 

desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito.

Eventuais custas finais pelo autor.

Sem honorários sucumbenciais.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, observadas as 

formalidades legais.

P.R.I.C.

Comodoro-MT, 27 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.: 1110 Nr: 34-25.1998.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: USINAS ITAMARATI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL VARESCHINI DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS, COMERCIAL DE ALIMENTOS COMODORO LTDA, 

VARESCHINI & VARESCHINI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECÍLIA DAS ILVA ZERAIK - 

OAB:104.199/RJ, FELIPE ZERAIK - OAB:30.397/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente, bem como seu patrono, para 

que promova o andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de extinção, nos termos do art. 580, e seguintes da 

CNGC/MT.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comodoro-MT, 24 de 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.: 36716 Nr: 1415-14.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: SICREDI - OESTE - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL 

DO OESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJANIRA AMARO DOS SANTOS ZAMO, 

ALDERINO DE AMORIM CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR AMADEU COCCO RUBIN - 

OAB:MT/8402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR AMADEU COCCO RUBIN 

- OAB:MT/8402, JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - OAB:MT 05881

 SENTENÇA

Vistos, etc.

Cuida-se de pedido de homologação de acordo em que as partes, 

Cooperativa de Crédito Rural do Oeste de Mato Grosso e Djanira Amaro 

dos Santos pretendem obter a chancela judicial da referida avença, em 

face da composição amigável.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Verifica-se que não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que 

possam receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice se 

apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, já que em 

consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão e, por corolário, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, forte no art. 487, 

inciso III do Código de Processo Civil.

 Indefiro o pedido de suspensão até o cumprimento do acordo, vez que 

não haverá prejuízo as partes, que poderão requerer o cumprimento de 

sentença.

Eventuais custas finais deverão ser suportadas pelos executados, 

conforme acordo.

Ante a ausência de previsão no acordo, cada parte deverá arcar com os 

honorários de seus respectivos causídicos.

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

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

 Comodoro-MT, 23 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.: 34203 Nr: 2387-18.2010.811.0046

 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: ADENIR DOS SANTOS, JACINTO ALVES DA SILVA 

NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMUNDO JOSÉ RODRIGUES, DALILA ALVES 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ante a oposição formulada pela União Federal às fls. 

100/101, nos termos do art. 109, I, da CF, reconheço a incompetência 

desse Juízo para processar e julgar os presentes autos e a declino para o 

Juízo Federal da Subseção Judiciária de Cáceres, ao qual o feito deverá 

ser remetido, nos termos do art. 45, do Código de Processo Civil. 

Intimem-se.Proceda-se as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.Comodoro-MT, 23 de agosto de 2018.Antonio Carlos Pereira 

de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 34361 Nr: 2545-73.2010.811.0046

 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: VLM - AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERCEIROS INTERESSADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO DE GRANDI CASTRO 

FREITAS - OAB:6.292-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Cuida-se de Ação de Usucapião proposta por Vlm – Agropecuária Ltda, 

em desfavor de terceiros interessados.

Ressai nos autos que a parte exequente foi intimada para que desse o 

devido andamento no feito, no entanto, a mesma permaneceu inerte.

Fundamento e decido.

É sabido que este Juízo não poderá ficar à mercê da vontade das partes, 

vez que, se isto ocorresse, não haveria atenção aos princípios do devido 

processo legal e da celeridade processual, fazendo com que este 

instrumento atinja o seu fim específico.

Nessa senda, tendo por norte evitar que o processo perdure ad eternum, 

a parte exequente foi intimada, a fim de dar o devido andamento do feito, 

entretanto o mesmo permaneceu inerte, conforme nota-se em certidão de 

fl. 167.

 Sendo assim, não há como o judiciário socorrer e substituir a parte inerte, 

sob pena de ferir de morte cânones o Processo Civil, como o 

desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito.

Às comunicações de praxe.

Eventuais custas finais pelo autor.

Sem honorários sucumbenciais.

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

P.R.I

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 24 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.: 68819 Nr: 2142-65.2014.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVINA ALVES APIAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.,

Tendo em vista a concordância tácita do requerido, HOMOLOGO os 

cálculos apresentados à fl. 90 pelo requerente, devendo ser expedido 

RPV ou precatório para pagamento, conforme o caso.

Com a comprovação do pagamento, expeça-se alvará para levantamento 

dos valores em favor da parte autora.

Em seguida, não havendo outros requerimentos, no prazo de 15 (quinze) 

dias, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro-MT, 24 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.: 61880 Nr: 3749-84.2012.811.0046

 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: FELIX UMBERTO SIMONETI, PAULO CESAR FAVARO 

MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONISIO PINTO DA LUZ, RICARDO CHAVES 

HERREIRA, IZAEL APARECIDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:MT-7.216, GILSON TEIXEIRA CAMPOS - OAB:7591-B, 

HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - OAB:MT-11.405, Thallyta de 

Oliveira Seifert - OAB:18293 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON RONDON OURIVES - 

OAB:4998MT

 VISTOS, ETC.

Intime-se a parte autora, para dar o regular andamento do feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção com espeque no art. 485, III, CPC.

 Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado, após concluso.

Intima-se.

Cumpra-se.

 Comodoro-MT, 24 de agosto de 2018.

Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 60609 Nr: 2394-39.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEVAIR GROTO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ PATRÍCIO FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RENATO R. CARVALHO - 

OAB:10.170

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte exequente, na 

pessoa de seu advogado, para tomar as providências pertinentes tendo 

em vista o que dispõe o art. 799, I, CC art. 804 ambos do CPC e também se 

manifestar se tem interesse na adjudicação.

Bianca Warmling Amaro

Mat.: 36780

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 25878 Nr: 49-42.2008.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDERINO DE AMORIM CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELTON ALFREDO VOLPE - 

OAB:OAB/MT 19.741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 VISTOS, ETC.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente, bem como seu patrono, para 

que promova o andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de extinção, nos termos do art. 580, e seguintes da 

CNGC/MT.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comodoro-MT, 24 de agosto de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001490-03.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DORACY MARAFON PASQUALOTTO (AUTOR(A))

Giovani Bianchi (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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, se manifestar sobre a Petição retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 69890 Nr: 11836-35.2015.811.0010

 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: CLAUDEMIR GOMES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED PARANÁ COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULISSES CABRAL BISPO 

FERREIRA - OAB:35097

 Nos termos do Provimento n.º 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar as partes, acerca da perícia médica 

agendada para o dia 24/10/2018, às 11h:00min, que se realizará no Fórum 

desta Comarca de Jaciara - MT, devendo as partes comparecerem 

acompanhadas de seus assistentes técnicos, caso tenham indicado, bem 

como a parte autora de posse de seus exames médicos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 75362 Nr: 592-75.2016.811.0010

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAS, YGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS KENJI TANAKA - 

OAB:20773/O
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 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 e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 88937 Nr: 836-67.2017.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO BOSCO CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO BOSCO CABRAL - 

OAB:8878-B/MT

 S E N T E N Ç A

Vistos e examinados.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposto pelo MUNICÍPIO DE JACIARA - 

MT em face de MAURO BOSCO CABRAL, partes devidamente qualificados 

nos autos.

Entre um ato e outro, a parte exequente comparece aos autos à ref. 52 

informando o pagamento do valor do débito efetuado pelo executado, 

requerendo a extinção do feito.

 Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, face o pagamento do débito, com supedâneo no 

art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

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

Às providências.

Jaciara/MT, 24 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 80537 Nr: 2426-16.2016.811.0010

 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 PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO RODRIGO BORBA GREGÓRIO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO MARQUES DE 

ABREU - OAB:11683/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para trazer aos autos comprovantes das 

diligências realizadas (ref. 71), no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos.

Às providências.

 Jaciara/MT, 24 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 97290 Nr: 4796-31.2017.811.0010

 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: SANDRA REGINA DIONISIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARAES - OAB:12225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista que já decorreu prazo superior ao solicitado pelo autor, 

intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, cumrpir a determinação 

retro, sob pena de extinção do processo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 24 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 87555 Nr: 52-90.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA IORAIDE MATTOS RULIN ME, ZELIA 

FERNANDES MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARTA SEBASTIANA DE 

OLIVEIRA - OAB:19174/O

 Vistos etc.Trata-se de pedido de penhora, requerido pela parte exequente 

à Ref. 37, solicitando o bloqueio de saldos em contas bancárias da parte 

executada, tendo em vista que descumpriu o parcelamento do 

débito.Inicialmente, deve ser consignado que o artigo 835 do CPC declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.Posto isto, defiro 

a penhora online no valor de R$ 439.906,23 (quatrocentos e trinta e nove 

mil novecentos e seis reais e vinte e três centavos) nas contas da parte 

executada: SANDRA IORAIDE MATTOS RULIN ME, CNPJ nº 

03.069.954/0001-49; e ZELIA FERNANDES MATTOS, CPF nº 

791.519.301-53.Ainda, não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema 

BACENJUD, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da 

Súmula 417 do STJ, indique a parte exequente outros bens da parte 

devedora que possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de suspensão do feito.Decorrido o prazo alhures mencionado, 

CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às providências. Jaciara/MT, 22 de 

agosto de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 81806 Nr: 3079-18.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO ALBINO GOETZ - ME, HELIO ALBINO 

GOETZ, HEDERSON DA SILVA GOETZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Trata-se de pedido da parte exequente pela realização de 

diligências por este Juízo concernentes a buscas de bens passíveis de 

penhora em nome da parte executada por meio dos sistemas RENAJUD, 

INFOJUD e BACENJUD.Inicialmente, quanto ao pedido de consultas 

sistêmicas via RENAJUD e INFOJUD, observa-se que a parte exequente foi 

intimada para requerer o que entender de direito e comparece aos autos 

sem que ao menos tenha comprovado que realizou busca no intuito de 

localização de bens do devedor..Assim, indefiro o pedido de busca de 

bens via Renajud e Infojud.De outra banda, deve ser consignado que o 

artigo 835 do CPC declara qual ordem de preferência para a realização da 

penhora.Posto isto, defiro a penhora online no valor de R$ 410.277,13 

(quatrocentos e dez mil duzentos e setenta e sete reais e treze centavos) 

nas contas da parte executada: HÉLIO ALBINO GOETZ – ME, CNPJ nº 

26.559.302/0001-98; e HEDERSON DA SILVA GOETZ, CPF nº 

001.636.851-77.Ainda, não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema 

BACENJUD, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da 

Súmula 417 do STJ, indique a parte exequente outros bens da parte 

devedora que possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias, ou 

ainda COMPROVE o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais 

possíveis sem logração de êxito, sob pena de suspensão do 

feito.Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos 

conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências.Jaciara/MT, 22 de agosto de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 91918 Nr: 2344-48.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO RIBEIRO E SILVA, ANGELA DE 

FÁTIMA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Trata-se de pedido da parte exequente pela realização de 

diligências por este Juízo concernentes a buscas de bens passíveis de 

penhora em nome da parte executada por meio dos sistemas BACENJUD, 

RENAJUD e INFOJUD.Inicialmente, deve ser consignado que o artigo 835 

do CPC declara qual ordem de preferência para a realização da 

penhora.Posto isto, defiro a penhora online no valor de R$ 103.824,66 

(cento e três mil oitocentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis 

centavos) nas contas da parte executada: ROBERTO RIBEIRO E SILVA, 

CPF nº 311.722.371-15; e ANGELA DE FÁTIMA MARQUES, CPF nº 

434.347.541-72..Assim, indefiro o pedido de busca de bens via Renajud e 

Infojud.Ainda, não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, 

por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 

do STJ, indique a parte exequente outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias, ou ainda 

COMPROVE o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais possíveis 

sem logração de êxito, sob pena de suspensão do feito.Decorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.Jaciara/MT, 22 de 

agosto de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 88398 Nr: 599-33.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA MURAKAMI HOLSBAQUE ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Trata-se de pedido da parte exequente pela realização de 

diligências por este Juízo concernentes a buscas de bens passíveis de 

penhora em nome da parte executada por meio dos sistemas BACENJUD, 

RENAJUD e INFOJUD.Inicialmente, deve ser consignado que o artigo 835 

do CPC declara qual ordem de preferência para a realização da 

penhora.Posto isto, defiro a penhora online no valor de R$ 71.425,85 

(setenta e um mil quatrocentos e vinte e cinco reais e oitenta e cinco 

centavos) nas contas da parte executada: ROSANGELA MURAKAMI 

HOLSBAQUE – ME, CNPJ nº 03.535.823/0001-00; e ROSANGELA 

MURAKAMI HOLSBAQUE, CPF nº 852.765.451-20.Assim, indefiro o pedido 

de busca de bens via Renajud e Infojud.Ainda, não efetuado bloqueio de 

valores pelo Sistema BACENJUD, por ter havido resposta negativa, e 

tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique a parte exequente 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

15 (quinze) dias, ou ainda COMPROVE o exaurimento de todas as 

diligências extrajudiciais possíveis sem logração de êxito, sob pena de 

suspensão do feito.Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os 

autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.Às providências.Jaciara/MT, 22 de agosto de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 34474 Nr: 2030-49.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLY CABRAL, ARNILDO CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A TRIUNFAL CALÇADOS E CONFECÇÕES N. - 

CUZINATTO ALLI, SALIM MOHAMED ALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BINOTTO PEREIRA - 

OAB:12098/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISMAR RIBEIRO - 

OAB:10383-B/MT, RICARDO MARQUES DE ABREU - OAB:11683/MT

 Vistos etc.Inicialmente, indefiro o pedido de exclusão do executado SALIM 

MOHAMED ALLI, tendo em vista o julgamento dos Embargos de Terceiro, 

conforme cópias trasladadas aos autos à Ref. 26.De outra banda, 

detrai-se que a parte exequente formulou pedido de expedição de 

mandado de penhora e avaliação de bens, negativação dos dados da 

parte executada, bem como, penhora online (Ref. 31). Pois 

bem.Inicialmente, com relação à penhora de bens do executado, defiro o 

pleito nos termos do artigo 831 e seguintes do Código de Processo Civil, 

devendo ser expedido mandado de penhora e avaliação de bens ao 

endereço fornecido pela parte exequente à Ref. 31.De outra banda, deve 

ser consignado que o artigo 835 do CPC declara qual ordem de 

preferência para a realização da penhora.Posto isto, defiro a penhora 

online no valor de R$ 173.632,03 (cento e setenta e três mil seiscentos e 

trinta e dois reais e três centavos) nas contas da parte executada: 

N-CUZINATTO ALLI, CNPJ nº 01.199.832/0001-41; NEUZA CUZINATTO 

ALLI, CPF nº 325.558.141-91; SALIM MOHAMED ALLI, CPF nº 

028.482.011-34.Ainda, restando a diligência infrutífera, indique a credora 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

15 (quinze) dias, ou ainda, COMPROVE o exaurimento de todas as 

diligências extrajudiciais possíveis sem logração de êxito, sob pena de 

suspensão do feito.Decorrido o prazo alhures mencionado, 

CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências. Jaciara/MT, 22 de agosto de 2018.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 89851 Nr: 1294-84.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO GARDIM ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de penhora requerido pela parte exequente, solicitando 

o bloqueio de saldo em contas bancárias da parte executada.

Inicialmente, deve ser consignado que o artigo 835 do CPC declara qual 

ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, defiro a penhora online no valor de R$ 41.183,95 (quarenta e 

um mil cento e oitenta e três reais e noventa e cinco centavos) nas contas 

da parte executada: FÁBIO GARDIN DE ALMEIDA, CPF nº 351.319.932-53.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolo de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no gabinete até que se processe a ordem perante 

as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada para, querendo, manifestar nos autos no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 525, § 11 do CPC).

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do CPC, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o 

produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido 

pelo pagamento das custas da execução.

Ainda, restando a diligência infrutífera, indique a credora outros bens da 

parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) 

dias, ou ainda, COMPROVE o exaurimento de todas as diligências 

extrajudiciais possíveis sem logração de êxito, sob pena de suspensão do 

feito.

Decorrido o prazo alhures mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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Às providências.

Jaciara/MT, 22 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 90748 Nr: 1744-27.2017.811.0010

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de penhora requerido pela parte exequente, solicitando 

o bloqueio de saldo em contas bancárias da parte executada.

Inicialmente, deve ser consignado que o artigo 835 do CPC declara qual 

ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, defiro a penhora online no valor de R$ 23.355,23 (vinte e três 

mil trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte e três centavos) nas contas 

da parte executada: RODRIGO MENDES, CPF nº 000.163.461-57.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolo de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no gabinete até que se processe a ordem perante 

as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada para, querendo, manifestar nos autos no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 525, § 11 do CPC).

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do CPC, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o 

produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido 

pelo pagamento das custas da execução.

Ainda, restando a diligência infrutífera, indique a credora outros bens da 

parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) 

dias, ou ainda, COMPROVE o exaurimento de todas as diligências 

extrajudiciais possíveis sem logração de êxito, sob pena de suspensão do 

feito.

Decorrido o prazo alhures mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 22 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 88858 Nr: 814-09.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRICA FABIANA FAVARETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR ANTONIO ORSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DALL'AGNOL FINATO 

- OAB:10084, RODRIGO BINOTTO PEREIRA - OAB:12098/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966

 Vistos etc.Trata-se de pedido de penhora de bens e numerários em 

contas bancárias da parte executada, requerido pela parte exequente à 

Ref. 34, tendo em vista que até o presente momento não adimpliu o 

débito.Posto isto, defiro a penhora online no valor de R$ 540.745,93 

(quinhentos e quarenta mil setecentos e quarenta e cinco reais e noventa 

e três centavos) nas contas da parte executada: VALDIR ANTÔNIO ORSI, 

CPF nº 005.522.169-68.Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo 

de protocolo de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados.Os autos permanecerão no gabinete até que se 

processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco 

Central.Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a 

Conta Única do Poder Judiciário.Considerar-se-á efetuada a penhora 

quando confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o 

protocolo emitido pelo sistema BACENJUD, que será juntado aos 

autos.Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada 

deverá ser intimada para, querendo, manifestar nos autos no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, § 11 do CPC).Caso o valor bloqueado seja irrisório 

com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância tendo em 

vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se levará a efeito a 

penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens 

encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da 

execução.Ainda, restando a diligência infrutífera, indique a credora outros 

bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 15 

(quinze) dias, ou ainda, COMPROVE o exaurimento de todas as diligências 

extrajudiciais possíveis sem logração de êxito, sob pena de suspensão do 

feito.Decorrido o prazo alhures mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me 

os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. 

Jaciara/MT, 22 de agosto de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001984-62.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOALDO CASTRO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001984-62.2018.8.11.0010. REQUERENTE: 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

REQUERIDO: JOALDO CASTRO 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 
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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 HONDA/CB 250 F Twister, 

ano/modelo: 2017/2017, cor: preta, placa: QCR-3449, RENAVAM: 

01133726302, chassi: 9C2MC4400HR019320, objeto do Contrato nº 

201702171948, nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, com as 

alterações da Lei 13.043/2014. Executada a liminar, cite-se a requerida 

para, querendo: A) no prazo de 05 (cinco) dias, contados da apreensão, 

ter o bem restituído, livre de ônus, desde que pague a integralidade do 

débito, correspondente às parcelas vencidas e vincendas, com 

acréscimos decorrentes da mora, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, nos termos do § 2º do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, 

com a nova redação dada pela Lei 10.931/2004, acrescidas das custas 

processuais, que deverá ser calculada com base no valor depositado e 

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor depositado; B) no 

prazo de 15 (quinze) dias, independentemente da purgação da mora, 

contestar a presente nos termos do art. 3º, § 3º, com nova redação dada 

pela Lei 10.931/04. Consigne-se no mandado as advertências legais 

contidas no art. 344 do Código de Processo Civil. Deverá a requerida, no 

cumprimento do ato, entregar todos os documentos relativos ao bem, 

conforme previsto no art. 3º da Lei 13.043/2014. Nomeio como depositário 

fiel do bem o representante legal do autor. Lavre-se o termo de 

compromisso de depositário fiel do bem e expeça-se mandado de busca e 

apreensão. Autorizo o concurso da força policial para assegurar o cabal 

cumprimento da medida de busca e apreensão. Defiro os benefícios 

inseridos no art. 212 do CPC, caso necessário. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Jaciara/MT, 27 de agosto de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 26462 Nr: 3072-07.2008.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI BORBA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESAÚ DE CASTRO MACHADO, LEANDRO 

RODRIGUES DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ari Borba de Oliveira - 

OAB:3.608

 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

 Processo nº. 3072-07.2008.811.0010

Código nº. 26462

VISTOS ETC,

Diante do teor da certidão de fl. 173, intime-se o exequente via DJE, para, 

no prazo de 5 (cinco) dias, dar prosseguimento no feito, sob pena de 

arquivamento.

Nada postulado, certifique-se.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 22 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.: 13758 Nr: 448-24.2004.811.0010

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE ATAIDE OGEDA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESAÚ DE CASTRO MACHADO, LEANDRO 

RODRIGUES DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ari Borba de Oliveira - 

OAB:3.608

 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

 Processo nº. 448-24.2004.811.0010

Código nº. 13758

VISTOS ETC,

Intime-se o exequente por meio de seu advogado para, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do 

feito.

Nada postulado, certifique-se.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 22 de agosto de 2018

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 13930 Nr: 629-25.2004.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPEDITO FERREIRA DE SOUZA, JESUINA ANGÉLICA 

DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARIA JARA, VALPÍRIO TOMAZONI, 

EDSON MARTINS LUIZ, REAL SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS FERREIRA - 

OAB:2.953-A/MS, FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DE AMORIM - 

OAB:227.637-SP, FLÁVIO JACÓ CHEKERDEMIAN - OAB:3556, IGOR 

DEL CAMPO FIORAVANTE FERREIRA - OAB:12522/MS, MARCELO 

FRANCISCO CONTE - OAB:13112/MS, MARCOS AURÉLIO DOS 

SANTOS - OAB:146.458-SP, REMI CRUZ BORGES - OAB:11.148-A/MT, 

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - OAB:133443, SILVIO GODOY - 

OAB:5195-B

 Pelo exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A EXCEÇÃO DE EXECUTIVIDADE 

de fls. 726/734 para reconhecer excesso nos cálculos dos exequentes, 

bem como, determinar que os juros de mora para efeito de atualização da 

apólice do seguro contratado sejam calculados a partir da citação da 

seguradora, ou seja, 19/10/2005.Sem custas e honorários.Escoado o 

prazo recursal, certifique-se.Após, intimem-se os exequentes por meio de 

sua advogada para, no prazo de 5 (cinco) dias, dar prosseguimento no 

feito e atualizar o crédito exequendo nos termos desta decisão, bem 

como, em igual prazo, manifestar acerca do teor da certidão de fl. 754, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento.Nada 

postulada, certifique-se.Apresentado os cálculos, intime-se a seguradora 

executada por meio de seus advogados para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o pagamento espontâneo do saldo remanescente, sob pena 

do acréscimo da multa de 10% prevista no art. 523, § 1º do CPC e, em 

caso de não pagamento, o que deverá ser certificado, 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.Intimem-se. Cumpra-se.Jaciara-MT, 20 de agosto de 2018.Valter 

Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 90646 Nr: 1694-98.2017.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDSON VIEIRA DE MORAES-ME , CLEIDSON 

VIEIRA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776/A, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JACIARA

JUÍZO DA 2ª VARA

C E R T I D Ã O

 CERTIFICO E DOU FÉ que, faço expedir intimação ao advogado da parte 

Autora via DJE, para no prazo de 10(dez) dias efetuar depósito da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado citação dos 

confinantes. Regulamentada pelo Provimento 07/2017 datado de 13 de 

junho de 2017 em cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono 

os presentes autos. Devendo comprovar nos autos o depósito.

 È o que me cumpre certificar.

 Jaciara-MT., 27 de agosto de 2018.

 Luana Kelly Ivo dos Santos Abrahão

 Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 90569 Nr: 1656-86.2017.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J R ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JACIARA

JUÍZO DA 2ª VARA

C E R T I D Ã O

 CERTIFICO E DOU FÉ que, faço expedir intimação ao advogado da parte 

Autora via DJE, para no prazo de 10(dez) dias efetuar depósito da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado citação dos 

confinantes. Regulamentada pelo Provimento 07/2017 datado de 13 de 

junho de 2017 em cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono 

os presentes autos. Devendo comprovar nos autos o depósito.

 È o que me cumpre certificar.

 Jaciara-MT., 27 de agosto de 2018.

 Luana Kelly Ivo dos Santos Abrahão

 Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55368 Nr: 3770-37.2013.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA MARA SOEHN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, Victor Meira Borges - OAB:12033/MT

 Processo nº. 3770-37.2013.811.0010

Código nº. 55368

VISTOS ETC,

Intime-se o advogado da parte autora para, no prazo de 20 (vinte) dias, 

acostar aos autos a certidão de óbito da “de cujus”, bem como proceder à 

indicação de possíveis herdeiros, sob pena de arquivamento do feito.

Havendo herdeiros menores ou incapazes, vista ao Ministério Público.

Escoado o prazo, certifique-se.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 16 de agosto de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001977-70.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO BINOTTO PEREIRA (ADVOGADO(A))

SAMUEL CAYE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTELLI TRANSPORTES 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: 

RODRIGO BINOTTO PEREIRA OAB: MS12098 Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 10/10/2018 Hora: 08:10 , 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001981-10.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EFIGENIO BATISTA LEAO (REQUERENTE)

SUZANA SIQUEIRA LEAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDEMIRA TELES DA SILVA EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

SUZANA SIQUEIRA LEAO OAB: MT24127/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: 10/10/2018 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: 1001569-79.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIANO RODRIGUES DE SOUSA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 10/10/2018 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. 
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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: 1001570-64.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LORRANY NUNES BARROS (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 10/10/2018 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001549-88.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEANE LETICIA GARCIA SOUZA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 10/10/2018 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: 1001554-13.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GISIA LIMA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 10/10/2018 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001555-95.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANKSUEL DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 10/10/2018 Hora: 10:10 , 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: 1001547-21.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAMARIS PEREIRA NOGUEIRA MIRANDA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 10/10/2018 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: 1001552-43.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE MENDES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 10/10/2018 Hora: 10:00 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 
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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: 1001551-58.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVA FERREIRA SILVA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 10/10/2018 Hora: 10:40 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. 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: 1001989-84.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM (ADVOGADO(A))

MARINALVA DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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: 

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB: MT0018564A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 10/10/2018 Hora: 10:30 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais. 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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001982-92.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CARIN RAQUEL CHIAPINOTTO (ADVOGADO(A))

MAURO BOSCO CABRAL (ADVOGADO(A))

TECNOPARTS TINTAS E FERRAGENS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAMASTIL PRAT K MOVEIS E FERRAMENTAS LTDA (REQUERIDO)

SOCOPA-SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A (REQUERIDO)

SUL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - 

MULTISETORIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001982-92.2018.8.11.0010. REQUERENTE: TECNOPARTS TINTAS E 

FERRAGENS LTDA - EPP REQUERIDO: FAMASTIL PRAT K MOVEIS E 

FERRAMENTAS LTDA, SUL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS - MULTISETORIAL, SOCOPA-SOCIEDADE 

CORRETORA PAULISTA S/A Vistos. Em quinze dias, traga a parte 

exequente comprovante atualizado de seu enquadramento fiscal como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, sem o que não está 

legitimada a demandar no Juizado Especial Cível, sob pena de extinção. 

Decorrido o prazo, tornem conclusos para extinção/análise da tutela de 

urgência pleiteada. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001990-69.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM (ADVOGADO(A))

SADI ANTONIO MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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: 

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB: MT0018564A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 10/10/2018 Hora: 10:50 , 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010271-31.2014.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

ELIZETE MORALES BEZERRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILARIO AMARAL NETO (ADVOGADO(A))

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

LAZARA DAS DORES SIQUEIRA ME (EXECUTADO)

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para as partes 

se manifestarem no prazo de 05 dias sobre o cálculo retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001990-69.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM (ADVOGADO(A))

SADI ANTONIO MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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: 

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB: MT0018564A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 10/10/2018 Hora: 10:50 , 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 
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FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA).Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000918-81.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SCARPIM (EXEQUENTE)

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDA LACERDA KANIESKI (ADVOGADO(A))

JQ COMERCIO DE JOIAS E RELOGIOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

ROGERIO HELIAS CARBONI (ADVOGADO(A))

 

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. 14942038 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010025-64.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO (ADVOGADO(A))

ARMANDO SILVA BRETAS (ADVOGADO(A))

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO (ADVOGADO(A))

THAYS FRANCISCA DA SILVA NOVAES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

8010025-64.2016.8.11.0010. EXEQUENTE: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EXECUTADO: THAYS 

FRANCISCA DA SILVA NOVAES Vistos, etc. Havendo valores vinculados 

aos autos, defiro seu levantamento em favor da parte exequente 

conforme requerido – id. 14895511. Sendo o caso, expeça-se o 

competente alvará. Após, atualize-se o débito. Indefiro nova tentativa de 

BACENJUD, medida já realizada sem sucesso ao menos duas vezes nos 

presentes autos, sem notícia de qualquer alteração na situação financeira 

da parte devedora. Por outro lado, em atento exame quanto ao pedido de 

restrição sobre eventuais veículos da parte executada, procedi nesta data 

consulta e efetivação de restrição por meio do sistema RENAJUD, 

conforme regulamentação do CNJ e CNGC-MT. Abra-se vista às partes 

para manifestarem sobre a restrição, pelo prazo de cinco dias. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001540-29.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELY ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 14981965, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001976-85.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

ANGELINA LUZ DE ASSIS (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: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 10/10/2018 Hora: 08:00 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais. 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: 1001978-55.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS GUILHERME DE OLIVEIRA FRANCA (REQUERENTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU (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 os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 10/10/2018 Hora: 08:20 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais. 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: 1001979-40.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

JUAREZ MARTINS CLEMENTINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 10/10/2018 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001980-25.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ MARTINS CLEMENTINO (REQUERENTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA IX MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 
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CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 10/10/2018 Hora: 08:40 , 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001911-90.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES (ADVOGADO(A))

DANIEL FREITAS DE SOUZA (REQUERENTE)

ANDREIA PINHEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIRAS BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTEFATOS DE 

MADEIRAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

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: 

27/09/2018 Hora: 08:30 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. 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: 1000081-89.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VIEIRA CAVALCANTE (REQUERENTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001976-85.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

ANGELINA LUZ DE ASSIS (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: 

1001976-85.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ANGELINA LUZ DE ASSIS 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001979-40.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

JUAREZ MARTINS CLEMENTINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001979-40.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JUAREZ MARTINS 

CLEMENTINO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES 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. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032628/8/2018 Página 332 de 504



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: 1001980-25.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ MARTINS CLEMENTINO (REQUERENTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA IX MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001980-25.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JUAREZ MARTINS 

CLEMENTINO REQUERIDO: ITAPEVA IX MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS 

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: 1001911-90.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES (ADVOGADO(A))

DANIEL FREITAS DE SOUZA (REQUERENTE)

ANDREIA PINHEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIRAS BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTEFATOS DE 

MADEIRAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001911-90.2018.8.11.0010. REQUERENTE: DANIEL FREITAS DE SOUZA 

REQUERIDO: MADEIRAS BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTEFATOS 

DE MADEIRAS LTDA - ME 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000681-47.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DE SOUZA BARROS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (EXECUTADO)

DANIELA CABETTE DE ANDRADE (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000681-47.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: ELIETE DE SOUZA BARROS 

EXECUTADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA Vistos, etc. 

Verifica-se dos autos que a parte executada foi condenada ao pagamento 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte exequente, quem, por 

sua vez, foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor desta condenação à patrona da parte adversa, cujo voto, 

ainda, previu a possibilidade de dedução dos referidos honorários do 

crédito principal, sobre o que as partes não recorreram. Não obstante, 

vem a parte executada aos autos e deposita o valor total da condenação, 

além da monta referente aos honorários de sucumbência. Assim, para 

evitar futuras impugnações e alegações de excesso de execução, com 

fulcro no Provimento n.º 68-CNJ., de 03 de maio de 2018, determino que 

seja intimada PESSOALMENTE a parte executada/depositante sobre os 

pedidos de levantamento de depósito judicial, a fim de que, caso queira, 

manifeste-se sobre estes no prazo de dois dias. Int. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001978-55.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS GUILHERME DE OLIVEIRA FRANCA (REQUERENTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001978-55.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MARCUS GUILHERME DE 

OLIVEIRA FRANCA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-18.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIADNE SONIA DE MOURA ALMEIDA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000034-18.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: ARIADNE SONIA DE MOURA ALMEIDA DO 

NASCIMENTO 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. 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: 1001567-12.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001567-12.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: ANDREA DOS SANTOS 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. Sem custas ou despesas processuais (art. 

54 da Lei 9.099/95). P. I. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000003-95.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

JOANITA FERREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000003-95.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: JOANITA FERREIRA 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. I. Considerando que a 

obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com 

fulcro no que dispõe o inc. II do art. 924 do CPC. II. Nos termos do 

Provimento n.º 68-CNJ., de 03 de maio de 2018, intime-se a parte contrária 

sobre o pedido de levantamento de depósito judicial, a fim de que, caso 

queira, manifeste-se no prazo de dois dias. III. Não apresentada 

impugnação ou recurso, autorizo que a parte postulante proceda ao 
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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: 1000799-23.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

LUCIANA AMARO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000799-23.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: LUCIANA AMARO DA SILVA 

EXECUTADO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Considerando que a 

obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com 

fulcro no que dispõe o inc. II do art. 924 do CPC, autorizando o 

levantamento dos valores penhorados. O alvará será expedido em nome 

do beneficiário ou seu advogado, desde que este tenha procuração 

especial para tanto. Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras 

realizadas nos autos. Atente-se para adequada autuação e distribuição na 

fase de cumprimento de julgado. Publique-se. Intimem-se. Após, com o 

trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Cód. 100255

Querelante:ALDELI CLÁUDIA DE OLIVEIRA

Querelante:DANILO DE OLIVEIRA

Advogado: TALES PASSOS DE ALMEIDA

Querelado:EDNA CORDEIRO DE SOUZA

Vistos.

Tendo em vista o cabal cumprimento dos fins a que se destina o presente 

incidente processual, com a consequente perda superveniente do seu 

objeto, em decorrente da ausência de interesse processual, razão pela 

qual JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, a teor 

do art. 485, inc. VI, do NCPC c/c art. 3º, do CPP. Promova-se o 

arquivamento dos autos com as baixas e anotações necessárias.

Notifique-se.

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000769-22.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

MILTON DIAS COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO ROMEU DE ARRUDA (REQUERIDO)

ISABELLA ALVES SARSUR (ADVOGADO(A))

LOCALIZA RENT A CAR SA (REQUERIDO)

TAINARA LOURENCO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BRUNO VILLELA BASSETTO (ADVOGADO(A))

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS (ADVOGADO(A))

CARLOS DOS SANTOS (REQUERIDO)

EDSON BATISTA DOS SANTOS (REQUERIDO)

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000769-22.2016.8.11.0010. REQUERENTE: MILTON DIAS COSTA 

REQUERIDO: EDSON BATISTA DOS SANTOS, CARLOS DOS SANTOS, 

ALESSANDRO ROMEU DE ARRUDA, LOCALIZA RENT A CAR SA Vistos 

etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 

9099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

NCPC. Trata-se de ação de ação de indenização de danos materiais e 

morais proposta por MILTON DIAS COSTA, em desfavor de EDSON 

BATISTA DOS SANTOS, CARLOS DOS SANTOS, ALESSANDRO ROMEU 

DE ARRUDA e LOCALIZA RENT A CAR S.A. Relata a parte autora, em 

síntese, que por culpa das partes reclamadas sofreu danos materiais e 

morais, vez que o motorista Edson (1º reclamado), dirigindo veículo S10 de 

propriedade de Carlos (2º reclamado), ao realizar ultrapassagem em faixa 

contínua, fora obrigado a parar na pista, em virtude de congestionamento 

da via, ao passo que não conseguiu realizar a frenagem de seu veículo 

FIAT Strada, vindo a abalroar o veículo S10, em sua traseira, bem como, 

teve seu veículo atingido pelo veículo Sandero, o qual era conduzido por 

Alessandro (3º reclamado) e, de propriedade de LOCALIZA (4º 

Reclamado). Requer o pagamento dos danos materiais sofridos e 

indenização por danos morais. Em contestação alegam as partes 

reclamadas Edson e Carlos (1º e 2º Reclamados), em síntese, preliminar 

de inépcia da inicial, incompetência do Juizado Especial, afirmando no 

mérito que não contribuíram para a realização da colisão. Em contestação 

alega a parte reclamada Alessandro (3º reclamado), em síntese, preliminar 

de ilegitimidade passiva, afirmando no mérito que a colisão ocorreu por 

culpa exclusiva da parte reclamante, não havendo motivos para 

indenizá-la ou ainda, que a responsabilidade para a indenizar é da 

empresa locadora do veículo, pugnando ao final pela improcedência dos 

pedidos. Em contestação alega a parte reclamada LOCALIZA (4º 

reclamado), em síntese, preliminar de ilegitimidade passiva, inaplicabilidade 

da súmula 492 do STJ, afirmando no mérito que a colisão ocorreu por 

culpa exclusiva da parte reclamante, não havendo motivos para 

indenizá-la. É o breve relato. Decido. PRELIMINAR Aduz o 1º e 2º 

reclamados que a inicial é inepta, bem como, que o valor pleiteado na 

exordial excede o valor de alçada dos Juizado Especiais. Sem maiores 

delongas, rejeito as preliminares ventiladas, na medida em que da 

narração da exordial é possível se inferir a pretensão deduzida, vez que 

fora suficientemente descrito o pedido e causa de pedir, bem como, nos 

termos da súmula 37 do STJ, é possível cumular indenização de dano 

moral e material, decorrentes do mesmo fato, ao passo que o valor que 

exceder a alçada dos Juizados Especiais será ineficaz, importando 

renúncia ao crédito excedente, nos termos dos Artigos 39 e 3º, §3º, 

ambos da lei 9.099/95 e, precedentes do Supremo Tribunal Federal. No 

que tange as preliminares alegadas pelo 3º e 4º reclamados, tenho que as 

mesmas se confundem com o mérito da ação, devendo com ele serem 

analisadas. 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 assiste parcial razão à parte 

autora. De toda a 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 (i) a responsabilidade pela colisão entre os veículos; (ii) a 

responsabilidade ou não do 1º e 2º requeridos para responderem , já que 

o 1º requerido era o condutor do veículo S10 no momento do acidente e o 

segundo requerido é o proprietário do veículo, registrado no Departamento 

de Trânsito; (ii) a legitimidade do 3º e 4º requeridos para figurarem no polo 

passivo da demanda, já que o 3º réu era o condutor do veículo Sandero 

no momento do acidente e o 4º réu é proprietário do veículo, registrado no 

Departamento de Trânsito; Quanto a responsabilidade dos danos 

experimentados pela parte reclamante em decorrência de suposta atitude 

irregular do 1º e 2º requeridos, entendo pela improcedência do pleito, 

posto que a parte autora não acostou aos autos provas dos fatos 

ventilados na exordial, ou sequer restou provada a responsabilidade do 1º 

requerido (condutor) na colisão, ao passo que Boletim de Ocorrência de 

nº 83498755, registrado pela PRF e acostado nos autos através do ID 

4140349 (pág. 2), possui a seguinte narrativa e conclusão: Após análise e 

vestígios do local e dos veículos e das declarações dos condutores 

deduz-se que: o condutor de V1 GM S-10 diminuiu a velocidade e parou o 
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veículo em decorrência de fila de carros formada a sua frente, ato 

contínuo, o condutor de V2 Fiat Strada não conseguiu reduzir a velocidade 

adequadamente e colidiu-se contra a traseira de V1, logo em seguida V3 

Renault Sandero colidiu-se contra V2. A parte lesada deve demonstrar o 

prejuízo sofrido bem como seu causador. O nexo de causalidade não se 

presume. Logo, se o dano material que pretende deve ser evidenciado e 

se a parte quer ser ressarcida, deve ao menos demonstrar a relação 

entre o prejuízo e comportamento das partes rés. Ademais, incumbe a 

parte reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos 

constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC. 

Assim, não tendo demonstrado a participação do 1º e 2º requeridos no 

evento danoso, a improcedência do pedido, em relação aos mesmos, é 

medida que se impõe. Superada a análise da responsabilidade do veículo 

S10 na colisão, resta analisar a responsabilidade dos veículos FIAT Strada 

e Sandero. O fato principal e gerador do dever de indenizar, qual seja: o 

acontecimento do acidente e a culpa única e total do condutor do veículo 

Sandero pelo evento danoso, que conforme se infere do Boletim de 

Ocorrência de nº 83498755, foi o responsável pelo abalroamento do 

veículo FIAT Strada. Dito isso, calha, em primeiro plano, afastar a tese 

defensiva de que não há responsabilidade de indenizar por parte do 3º e 

4º demandados, porque a prova dos autos é robusta o suficiente no 

sentido de que o 3º reclamado era o condutor do veículo, bem como, o 4º 

requerido é o real proprietário do veículo causador do acidente. O 3º 

requerido foi o responsável pela colisão, ao passo que o 4º requerido é o 

proprietário do carro que atingiu e danificou o veículo da parte autora, 

atraindo, assim, a responsabilidade civil que vem sendo consagrada pela 

jurisprudência pátria em casos de acidentes de trânsito, verbis: Em matéria 

de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e 

solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que 

provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu 

empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, 

uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria 

a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a 

responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente 

responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus 

semelhantes. Recurso especial provido" (REsp577.902/DF, Rel. Ministro 

Antônio De Pádua Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi). 

Fixada essa primeira premissa, é indene de dúvidas, então, que a 

responsabilidade pelo sinistro deve ser imputada ao 3º e 4º demandados, 

seja pela farta prova documental carreada pela parte autora, 

demonstrando sua completa inocência para o acontecimento do acidente, 

seja porque o 3º requerido expressamente admitiu ter colidido na traseira 

do veículo da parte autora, alegando fato externo (ausência de sinalização 

e iluminação), que não comprovou. Ademais, o 3º requerido confessa que 

avistou caminhão que estava totalmente parado na pista, porém, que a 

colisão se deu ao tentar se desviar do veículo, ou seja, o mesmo possuía 

ciência de que o trânsito estava parado na pista, pois, conforme narrado 

no citado Boletim de Ocorrência, havia fila de carros. Portanto, a partir dos 

elementos informativos dos autos, constata-se que a causa determinante 

para ocorrência da colisão foi a imprudência do 3º reclamado em não 

observar a distância segura do automóvel a sua frente, logo, o 3º 

reclamado agiu sem adotar as devidas cautelas concernentes à direção 

defensiva. Neste sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DAQUELE QUE 

COLIDE ATRÁS. AUSÊNCIA DE PROVA DIVERSA PELOS AUTORES. 

INOBSERVÂNCIA DE DISTÂNCIA REGULAMENTAR. SINALIZAÇÃO 

AMARELA QUE INDICA ATENÇÃO E REDUÇÃO DE VELOCIDADE. 

Incontroverso que o autor, João, colidiu contra a traseira do automóvel do 

réu, Wagner, no sinal amarelo. A presunção de culpa é daquele que colide 

atrás. Ônus da prova dos autores, da qual não se desincumbiram, 

limitando-se a alegar que a parada foi abrupta e inoportuna diante do sinal 

amarelo. Culpa do condutor que não guarda distância regulamentar com o 

veículo da frente e deixa de reduzir a velocidade em sinal amarelo. Dispõe 

o anexo II do CTB, através da Resolução 160 do Conselho Nacional de 

Trânsito (Contran) a respeito da sinalização, ressalta que a luz amarela 

"indica atenção, devendo o condutor parar o veículo, salvo se isto resultar 

em situação de perigo". Situação esta que não foi comprovada nos autos. 

Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004788717, Quarta Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 

30/05/2014. Concluída a responsabilidade pelo evento danoso, a 

reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da 

Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, e não 

pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou 

patente a imperícia do 3º requerido que conduzia o veículo causador do 

acidente. Exsurge, portanto, a obrigação de indenizar. Os danos materiais 

experimentados pela parte requerente encontram-se comprovados nos 

orçamentos carreados aos autos, sendo o menor na importância do 

pedido formulado, na monta de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais). 

Outrossim, do conjunto fotográfico trazido pelo Boletim de Ocorrência da 

lavra da Polícia Rodoviária Federal (ID 4140349 – pág. 11), é possível 

inferir que a colisão entre o veículo S10 e FIAT Strada foi de pouca monta, 

vez que apenas a parte de plástico do para-choque do veículo S10, 

encontra-se pouco deslocado, não havendo qualquer tipo de avaria na 

lataria, ou seja, o impacto ocasionado foi mínimo. Entretanto, ao analisar o 

mesmo conjunto fotográfico, na pág. 12, verifico que os danos 

ocasionados na parte frontal do veículo Sandero foram de grande monta, 

sendo inclusive acionados os air bags, conforme se verifica das fotos e 

Boletim de Ocorrência (ID 4140349 – pág. 08), demonstrando assim o alto 

impacto da colisão e, consequentes danos ocasionados no veículo FIAT 

Strada da parte autora, motivo pelo qual deve o 3º e 4º requeridos 

responderem integralmente pelos danos ocasionados. Lado outro, no que 

tange aos danos morais parece-me que o susto, a indesejada surpresa, 

as angústias decorrentes de uma colisão de veículos, sem maiores 

ofensas a bens jurídicos pessoais dos envolvidos, não é suficiente a 

caracterizar dano subjetivo, dor intensa ou violenta perturbação psíquica 

que possam justificar a condenação em danos extrapatrimoniais. Nesse 

sentido: Os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem 

vítimas não caracterizam dano moral in re ipsa. Vale ressaltar que é 

possível a condenação de danos morais em casos de acidente de trânsito, 

no entanto, trata-se de situação excepcional, sendo necessário que a 

parte demonstre circunstâncias peculiares que indiquem o extrapolamento 

da esfera exclusivamente patrimonial. STJ. 3ª Turma. REsp 1.653.413-RJ, 

Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 05/06/2018 (Info 627). Assim, 

diante da ausência de comprovação de danos extrapatrimoniais pela parte 

autora, a improcedência do pedido é medida imperiosa. DISPOSITIVO Ante 

o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da exordial, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

para o fim de: 1 - condenar o 3º e 4º requeridos (ALESSANDRO ROMEU 

DE ARRUDA e LOCALIZA RENT A CAR S.A), de forma solidária, ao 

pagamento dos danos materiais advindos do acidente de trânsito em que 

se envolveram, fixando o montante indenizatório em R$ 8.500,00 (oito mil e 

quinhentos reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, 

desde o evento danoso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a 

partir da citação. Indefiro o pedido de indenização por dano moral. Julgo 

IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, no que tange ao 1º e 2º 

requeridos, o que faço 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. 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: 1000232-55.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL (ADVOGADO(A))

FABIO JUNIOR SANTIN & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RCTECH SERVICE EIRELI - EPP (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000232-55.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FABIO JUNIOR SANTIN & CIA 

LTDA - ME REQUERIDO: RCTECH SERVICE EIRELI - EPP, ENERGISA MATO 
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GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Trata-se de 

ação de ação de cobrança proposta por FABIO JUNIOR SANTIN & CIA 

LTDA - ME em desfavor de RCTECH SERVICE EIRELI - EPP e ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Ao compulsar os 

autos, verifico que a partem reclamante, muito embora ciente da preliminar 

levantada pela parte reclamada, não apresentou qualquer documento que 

demonstre se tratar de microempresa ou empresa de pequeno porte à 

época da propositura da demanda, salvo a cópia do Cartão de CNPJ, dos 

quais entendo por insuficiente. Conforme entendimento sedimentado nos 

Juizados Especiais, para o ingresso de demanda por pessoa jurídica, 

essencial que a mesma demonstre a atual qualidade de microempresa ou 

empresa de pequeno porte. Neste sentindo encontra-se o enunciado 135 

do FONAJE, que estabelece in verbis: ENUNCIADO 135 - O acesso da 

microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados 

especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária 

atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da 

demanda. (XXVII Encontro – Palmas/TO). No mesmo sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA 

ACIMA DO CONTRATADO. PLANO PÓS-PAGO. PESSOA JURÍDICA. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE ME OU EPP. 

PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA 

ACOLHIDA. ENUNCIADO N.º 135 DO FONAJE. ART. 8.º, INCISO II DA LEI 

N.º 9.099/95. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A rigor, o 

documento que comprova a qualidade de microempresa ou empresa de 

pequeno porte consiste em certidão expedida pela Junta Comercial que 

demonstre tal condição, nos termos do art. 1.º e 8.º da Instrução 

Normativa 103 de 30.04.2007 do DNRM. 2. No caso dos autos, a Recorrida 

trouxe apenas um requerimento de empresário emitido em 24/04/2013, sem 

qualquer referência acerca do enquadramento tributário da empresa, 

senão a simples sigla “ME” em sua razão social. 3. Não suficiente, a 

empresa Recorrida, não refutou a preliminar de carência de ação 

suscitada pela empresa Recorrente, restando evidente a sua ilegitimidade 

para figurar no polo ativo no âmbito do JEC. 4. Preliminar de carência de 

ação por ilegitimidade ativa acolhida, ante a ausência de comprovação do 

enquadramento da empresa Recorrida como microempresa. 5. Sentença 

reformada. 6. Recurso conhecido e provido. Recurso Inominado: 

0012900-92.2015.811.0006 - Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS - Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES 

CORRÊA - Data do Julgamento: 23/02/2016 RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE. APRESENTAÇÃO APENAS DE CONTRATO SOCIAL. 

APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 135 DO FONAJE: “O ACESSO DA 

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE NO SISTEMA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DEPENDE DA COMPROVAÇÃO DE SUA 

QUALIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA ATUALIZADA E DOCUMENTO FISCAL 

REFERENTE AO NEGÓCIO JURÍDICO OBJETO DA DEMANDA”. AUSÊNCIA 

DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA APTA A COMPROVAR SUA 

CONDIÇÃO. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MERITO DE 

OFÍCIO. DECISÃO: Diante do exposto, decidem os Juízes Integrantes da 

Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, por 

unanimidade de votos, conhecer do recurso e, de ofício cassar a 

sentença, julgando prejudicada à análise do recurso. (TJPR, RI 

2010.0011771-8, Juiz Rel. Leo Henrique Furtado Araújo, julgado em 

31.03.2011) Ademais, com a diligência habitual deste juízo, este julgador 

em consulta ao site do Simples Nacional, constatou que a parte reclamante 

foi excluída desta opção de tributação por ato administrativo praticado pelo 

ente Estado de MATO GROSSO em dezembro de 2015, o que pressupõe 

que atualmente não esteja mais enquadrada como microempresa, bem 

como, não houve a apresentação de certidão expedida pela Junta 

Comercial do Estado de Mato Grosso comprovando o enquadramento da 

empresa. Portanto, restando evidenciado no feito a ausência de 

legitimidade da parte autora para figurar no polo ativo da presente 

demanda, a extinção da ação, sem resolução do mérito, é medida 

impositiva. Neste contexto, dispõe o artigo 485 do Código de Processo 

Civil, litteris: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: VI - verificar 

ausência de legitimidade ou de interesse processual;” E em seu, parágrafo 

3.º, estabelece que: “§ 3.º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante 

dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, 

enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.” Assim, a extinção do feito 

sem o julgamento do mérito é medida imperiosa. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, julgo EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso I, do Novo Código de Processo Civil e 

artigo 8º da lei 9.099/95, haja vista não ter sido comprovada a qualidade 

de microempresa ou empresa de pequeno porte da Reclamante. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-57.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM (ADVOGADO(A))

EDNEIDE LOPES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLICIA LUPINETT FERNANDES (ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO CIRILO (ADVOGADO(A))

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000109-57.2018.8.11.0010. REQUERENTE: EDNEIDE LOPES DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO 

LTDA Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da 

lei n. 9099/95. Trata-se de processo movido por EDNEIDE LOPES DE 

OLIVEIRA em desfavor de UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE 

TRAB MEDICO LTDA. Conforme consta nos autos, as partes compuseram 

acordo. Isso posto, faz-se necessário a homologação e extinção do feito. 

O Artigo 487, III, “b” do novo Código de Processo Civil estabelece que: 

”Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III - homologar: 

(...) b) a transação;” Ademais, analisando detidamente os autos, verifico 

que já transcorreu o prazo para adimplemento da avença firmada entre as 

partes, não havendo notícia nos autos de eventual inadimplemento. Assim, 

ante o acordo entabulado entre as partes e, considerando não haver 

notícia de inadimplemento, deve o feito ser arquivado. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO 

o acordo firmado entre as partes, em consequência, JULGO EXTINTO este 

feito, com exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, 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. 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: 1000337-32.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO 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: 

1000337-32.2018.8.11.0010. REQUERENTE: DANIEL JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032628/8/2018 Página 337 de 504



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 Obrigação de Fazer ajuizada por DANIEL JOSÉ DA 

SILVA em face do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT. Pretende a parte autora que a parte ré seja 

compelida em realizar a troca de placas do veículo, o licenciamento anual, 

sem condicionar o pagamento das multas, bem como, a retirada dos 

pontos de sua CNH. Tutela de urgência indeferida. Em contestação alega o 

Departamento de Trânsito, em síntese, preliminar de ausência a audiência 

de conciliação e ausência de interesse de agir, pugnando pela 

improcedência da ação. Já o ente Estatal, contestou, em síntese, 

afirmando preliminar de carência de ação pela inadequação da via eleita e 

prescrição, afirmando no mérito que os débitos tributários do IPVA devem 

ser atribuídos a parte autora, proprietária do veículo, pugnando pela 

extinção do feito sem resolução do mérito ou, supletivamente, pela 

improcedência da ação. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES A 

decisão de ID 12630747 dispensou a realização da seção de conciliação, 

tornando desnecessária a análise da preliminar vindicada. Evidencia-se a 

o interesse de agir na medida em que a parte autora atribui inconsistências 

em infração de trânsito que lhe foi aplicada. Desse modo, REJEITAM-SE as 

preliminares invocada pela parte reclamada. 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. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

saber se as infrações de trânsito atribuídas a parte autora, podem obstar 

a realização de procedimentos administrativos junto ao órgão de trânsito 

estadual. A parte autora afirma que é proprietária do veículo com as 

seguintes características: VW/NOVO VOYAGE 1.6 CITY, ANA FAB/MOD 

2013/14, COR BRANCA, PLACA: NOW-7622, CHASSI: 

9BWDB45UOET120892, CÓDIGO RENAVAM: 00587569026. Assevera que 

não reconhece a legitimidade das infrações lançadas junto a parte ré, 

informando a ocorrência de clonagem da placa de seu veículo. 

Compulsando os autos, verifico dos documentos acostados no ID 

12077850, a existência de proprietário anterior do veículo de nome NILSON 

NOVAES PORTO, sendo o veículo incorporado ao patrimônio da parte 

reclamante em 01/03/2017 (adquirido em). Assim, diante a narrativa da 

exordial e, dos documentos constantes dos autos, há indícios da suposta 

clonagem da placa do veículo, vez que a parte autora relata desconhecer 

as multas lançadas, afirmando ser o único condutor do veículo, bem como, 

demonstra que nos períodos de tais infrações, encontrava-se em seu 

local de trabalho. No caso dos autos, a parte autora deixa claro que não 

cometeu tais infrações, bem como, não fora notificada das mesmas, 

pugnando pela troca de placas do veículo. Analisando o processo, verifico 

que a parte reclamada não impôs qualquer óbice para a realização da 

troca de placas, ou seja, a mesma apenas informou que deve ser 

precedido de processo administrativo. Desta forma, deve ser compelida a 

parte ré, em realizar o processo administrativo para alteração da placa do 

veículo do reclamante, a fim de que possa verificar a ocorrência ou não da 

clonagem. No que tange ao licenciamento anual de veículo, sem o 

condicionamento ao prévio pagamento de multa por infração de trânsito, 

assim tem se posicionado o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - DETRAN - 

CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO 

PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ILEGALIDADE 

DA EXIGÊNCIA - APLICAÇÃO DE PENALIDADE SEM O DEVIDO PROCESSO 

LEGAL - DUPLA NOTIFICAÇÃO – NECESSIDADE - SÚMULA Nº 312/STJ - 

NOTIFICAÇÃO NÃO-COMPROVADA – SENTENÇA RATIFICADA. É ilegal a 

exigência feita pelo DETRAN do pagamento de multas como condição da 

renovação do licenciamento de veículos, principalmente quando não há 

comprovação cabal de que o pretenso infrator tenha sido regularmente 

notificado. (ReeNec 147600/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA 

RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 23/07/2018, Publicado no DJE 26/07/2018) Em igual sentido, manifesta 

a jurisprudência atual do STJ: “MANDADO DE SEGURANÇA (...) PRÉVIO 

PAGAMENTO DE MULTAS – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – SÚMULA 

127/STJ. 1. A renovação da licença do veículo só pode ser condicionada 

ao prévio pagamento de multas, nos casos em que o infrator tenha sido 

regularmente notificado, com a consequente garantia do devido processo 

legal e da ampla defesa. (...) (STJ AgRg no REsp 1115592/RJ, Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2009, DJe 

10/09/2009)” Nesse sentido, deve a parte requerida realizar o 

licenciamento do veículo da parte autora, sem condicionar ao pagamento 

das infrações de trânsito, ou seja, a parte autora deve realizar o 

pagamento do licenciamento, taxas, seguros e demais encargos, 

dispensando-se apenas e tão somente do pagamento das infrações de 

trânsito. Com efeito, não assiste razão a parte autora, quanto ao pleito de 

cancelamento/retirada de pontos da CNH. Depara-se nos autos apenas 

com assertivas unilaterais da parte autora que se mostram insuficientes 

para sustentar a ilegalidade das infrações de trânsito aplicada, em 

decorrência de suposta clonagem da placa do veículo, como pleiteia em 

sua exordial. Desta forma, não há como ser julgado procedente o pedido, 

diante da completa ausência de provas a favor da parte autora, que optou 

por propor sua demanda junto a um Juizado Espacial Fazendário, que ante 

o rito especial e célere não comporta dilação probatória elastecida. Nesse 

sentido: RECURSO DE APELAÇÃO C/C REEXAME NECESSÁRIO - 

MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN - CONDICIONAMENTO DO 

LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR 

INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA – 

IMPOSSIBILIDADE EXCLUSÃO DE PONTOS NA CARTEIRA – 

CONDICIONAMENTO A NULIDADE DE MULTA – MATÉRIA QUE DEVE SER 

DISCUTIDA EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. A discussão quanto à 

legalidade ou não de multas de trânsito, bem como pontos na CNH, deve 

se dar pelas vias ordinárias, não podendo, todavia, a renovação do 

licenciamento do veículo, ficar condicionada ao seu prévio pagamento. (Ap 

125695/2012, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/10/2013, Publicado no DJE 

31/10/2013) Assim, ausente a comprovação da clonagem da placa do 

veículo, não merece amparo a pretensão autoral de cancelamento/retirada 

dos pontos de sua CNH. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo parcialmente 

PROCEDENTES os pedidos da exordial, com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, a fim 

de: 1 - determinar que a parte ré providencie os meios necessários, para 

realização do processo administrativo de alteração da placa do veículo 

VW/NOVO VOYAGE 1.6 CITY, ANA FAB/MOD 2013/14, COR BRANCA, 

PLACA: NOW-7622, CHASSI: 9BWDB45UOET120892, CÓDIGO RENAVAM: 

00587569026; 2 – determinar que a parte requerida deixe de condicionar o 

licenciamento do veículo VW/NOVO VOYAGE 1.6 CITY, ANA FAB/MOD 

2013/14, COR BRANCA, PLACA: NOW-7622, CHASSI: 

9BWDB45UOET120892, CÓDIGO RENAVAM: 00587569026, ao pagamento 

das multas por infração de trânsito. 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 Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 62196 Nr: 4819-89.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jersino Joaquim Saraiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ocivaldo Leite Lourenço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 
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OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, observa-se que às fls. 48/49 a Leiloeira 

Oficial se manifestou, momento em que informou o juízo que o imóvel de 

matrícula nº 11.524 pertence ao executado somente o total de 33,70ha, 

não podendo ser realizado o praceamento do imóvel em sua totalidade, 

pois acarretaria dano a terceiros não pertencentes a esta lide.

Portanto, indefiro o petitório de fls. 103/104, bem como determino a 

intimação da parte exequente para manifestar o que de direito no prazo 

legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 56863 Nr: 3081-03.2012.811.0018

 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: Ilmar Pereira da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christian Jacks Lino 

Gasparotto - OAB:6349-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333, DANIEL FRANÇA SILVA - OAB:24.214, 

José Alberto Couto Maciel - OAB:513/df

 Pois bem, conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos, 

nos termos da certidão de fls. 174.Ocorre que, a finalidade do recurso de 

embargos de declaração é complementar o acórdão ou sentença quando 

presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a 

fundamentação e a conclusão, ou obscuridade nas razões desenvolvidas, 

sendo certo, portanto, que somente é possível conferir efeitos infringentes 

ou modificativos a tal recurso se para corrigir referidos defeitos.Sobre o 

assunto, é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso:EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO - 

RECURSO DESPROVIDO Os embargos declaratórios não constituem 

recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não 

padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, 

contradição e omissão). Na espécie, à conta de omissão, contradição e 

obscuridade no v. acórdão, pretende o embargante a rediscussão da 

matéria apreciada. (ED 83976/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, 

Publicado no DJE 18/08/2017).EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA 

DE OMISSÃO - RECURSO DESPROVIDO. Os embargos declaratórios não 

constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão 

embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição 

(obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à conta de omissão, 

contradição e obscuridade no v. acórdão, pretende o embargante a 

rediscussão da matéria apreciada. (ED 83976/2017, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

16/08/2017, Publicado no DJE 18/08/2017).Com estas considerações e 

fundamentos, diante do não preenchimento dos requisitos legais e a 

inexistência de omissão, REJEITO OS PRESENTES EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO.Noutro giro, intime-se a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a respeito do depósito efetuado pelo requerido 

às fls. 183.Intimem-se as partes a respeito da presente decisão.P.R.I. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 41898 Nr: 2331-35.2011.811.0018

 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: OPSJ, ACGS, Zizélia Elaine Aparecida da Silva, Maria 

Helena Souto da Silva, Ana Paula Glonike, GEdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - OAB:7824, Aristides 

Jose Botelho de Oliveira - OAB:3911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8.506- A MT, Osmar da Silva Monteiro Júnior - OAB:7670/MT

 Vistos, etc.

Diante da petição de fl. 196/197, bem como considerando que as partes 

apresentaram as procurações às fls. 138/139, 149/150 e 155/156, 

DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL da quantia 

remanescente no valor de R$ 8.729,71 (oito mil setecentos e vinte e nove 

reais e setenta e um centavos), ficando o patrono na incumbência de 

receber os respectivos valores, devendo ser transferido à conta bancária 

de titularidade de Aristides José Botelho de Oliveira, em Conta Corrente nº 

9635-0, Agência 667-0, Banco Bradesco, CPF inscrito sob o nº 

055.957.338-37.

Uma vez expedido o alvará, INTIMEM-SE as partes pessoalmente desta 

decisão.

CUMPRA, servindo a presente como Mandado/Ofício.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 225 Nr: 177-69.1996.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. A. MESSIAS-ME.

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:OAB/MS 19.645/A, Mauro Paulo Galera 

Mari - OAB:MT/3.056

 Considerando o Provimento nº 68, de 03 de maio de 2018 da Corregedoria 

Nacional de Justiça, onde determina que as decisões monocráticas e 

colegiadas, que deferem pedido de levantamento de depósito sejam 

necessariamente condionadas à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso, procedo nesta 

oportunidade, a intimação da parte requerida para manifestar no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 15791 Nr: 1445-46.2005.811.0018

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. D. Pestana Transportes-ME, Milton Dias Pestana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizete Requine Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:18.182-A

 Proceder a intimação da parte autora, para no prazo legal, apresentar as 

alegações finais, conforme determinado em audiência de fls. 98/100.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 62333 Nr: 4951-49.2013.811.0018

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Mecanica e Tornearia Vale do Arinos 

Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Fernandes Maciel 

Esteves - OAB:14.143

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para proceder com o recolhimento de 

diligência do Oficial de Justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 26393 Nr: 4381-73.2007.811.0018

 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
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 PARTE AUTORA: Marcio Ferreira da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880, 

Sonia Maria Petenatti - OAB:114.448/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o Provimento nº 68, de 03 de maio de 2018 da Corregedoria 

Nacional de Justiça, onde determina que as decisões monocráticas e 

colegiadas, que deferem pedido de levantamento de depósito sejam 

necessariamente condionadas à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso, procedo nesta 

oportunidade, a intimação da parte requerida para manifestar no prazo 

legal.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1000965-10.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BRAZ MARTINS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON ANTONIO ORMINDO FAGUNDES (ADVOGADO(A))

EDSON FREITAS FAGUNDES (RÉU)

 

INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES ACERCA DA AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 05/09/2018, ÀS 16H00MIN.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000465-41.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GIVAGO DIAS MENDES (ADVOGADO(A))

LANAIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ALCIONE ADAME (ADVOGADO(A))

LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO (ADVOGADO(A))

L. G. G. M. (REQUERENTE)

LARISSA COPATTI DOGENSKI (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE FATIMA GOES OAB - 011.235.021-61 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE JUINA (REQUERIDO)

LUIS FELIPE AVILA PRADO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso 1ª Promotoria de Justiça Cível 

da Comarca de Juína/MT Processo: 1000465-41.2017.8.11.0025 MM. Juiz: 

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c com tutela antecipada movida 

por Lyan Gabriel Goes Magalhães, representado por Solange Fátima Goes 

em desfavor do Município de Juína e Estado de Mato Grosso. No ID 

12363331 a parte autora requereu desistência da ação, com o que o que 

concordou o Estado de Mato Grosso (ID 13514605). Ante o exposto, o 

Ministério Público requer a intimação do Município de Juína para 

eventualmente concordar com a desistência da ação. Juína/MT, 19 de 

junho de 2018. Marcelo Linhares Ferreira Promotor de Justiça

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109097 Nr: 2138-57.2015.811.0025

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO LEMOS GIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PETIÇÃO DE FLS. 62/63.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 47721 Nr: 2283-26.2009.811.0025

 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: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO PEDRO VENTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA SIMÕES PESSOA - 

OAB:OAB/SP 112.202, VANESSA CASTILHA MAÑEZ - OAB:OAB/SP 

331.167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA 

DO(A) SR(A). OFICIAL(A) DE JUSTIÇA À(S) FL(S). 172-V.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 118737 Nr: 670-24.2016.811.0025

 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 DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILMAR JOSÉ ESSER, REGIANE COMINETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA 

DO(A) SR(A). OFICIAL(A) DE JUSTIÇA À(S) FL(S). 73.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 102436 Nr: 3319-30.2014.811.0025

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRENOROESTE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 

CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22.165-A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT, JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:20101/A-MT, LUÍS FERNANDO MORAES DE MELLO - 

OAB:19056-B/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

SUBSCREVER A CARTA DE ADJUDICAÇÃO EXPEDIDA NOS AUTOS, NO 

PRAZO DE 48H, NOS TERMOS DA DECISÃO DE FL. 348: "VISTOS. 

Prefacialmente, expeça-se carta de adjudicação do imóvel urbano 

denominado Lote 05, quadra nº 363, bairro Setor Industrial Operário, com 

área de 1.875 m2, neste Município, em favor do autor, intimando-o, na 

sequencia, para subscrevê-lo em 48:00 horas. Após, intime-se a parte 

devedora para cumprir voluntariamente a sentença no prazo de quinze 

dias, sob pena de, quedando-se inerte, incidir multa de 10% (dez por 

cento) sobre o montante da condenação (CPC, art. 523, §1º) e, também, 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento), com ulterior expedição 

de mandado de penhora e avaliação (§ 3º). Caso a devedora não efetue, 

no prazo legal o depósito do montante discriminado, deverá o credor 

apresentar cálculo atualizado do débito acrescido da multa e dos 

honorários citados anteriormente, em continuidade, e a requerimento do 

credor, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação, que recairá sobre 

tantos bens quanto os necessários para garantir a dívida. Efetivada a 

penhora, poderá o executado apresentar impugnação (CPC, art. 525), que 

não terá efeito suspensivo (CPC, art. 525, §6º), bem como somente 

poderão ser aduzidas em defesa as matérias delineadas nos incisos do 

art. 525, §1º do Código de Processo Civil."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 36413 Nr: 461-70.2007.811.0025
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 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACNM, FNM, ADLMV"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIRLEI DE FÁTIMA FRANCO - 

OAB:5389/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(A) SR(A). OFICIAL(A) DE JUSTIÇA À(S) FL(S). 108-V.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 113564 Nr: 4809-53.2015.811.0025

 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: CICERO FERREIRA LIMA, CATIA CRISTINA DA SILVA 

DASSOW, CLEONICE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, CLEONICE ANTUNES 

FELISARDO, CRISTINA GONÇALVES ROCHA, CRISTIANE ANITA NUNES 

PERRONE BASTOS, Cátia Aparecida Ribeiro Alves, CECILIA JANETE DE 

LIMA, CAMILA RAQUEL VARGENS GONÇALVES, CLAUDINEIA 

GONÇALVES ROCHA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE JUINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:7174, MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - OAB:18201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 DECISÃO FLS. 472/473: "Vistos, etc. Trata-se de procedimento de 

liquidação de sentença por arbitramento, modalidade de liquidação eleita 

como adequada no comando decisório exarado no acórdão proferido pela 

1ª Câmara de Direito Público do Sodalício Estadual, para realizar a 

quantificação do direito reconhecido como devido aos servidores 

municipais, ora exequentes, às diferenças salariais provenientes de 

perdas inflacionárias derivadas da conversão da moeda nacional 

(cruzeiro real para URV), havida no ano de 1994. [...] Assim, faculto aos 

exequentes o prazo de 15 dias para juntada das informações assinaladas 

como imprescindíveis, ou a prova de que, solicitadas, não foram 

fornecidas ou são impassíveis de acesso por meio de consulta pública. 

Transcorrido o lapso temporal sem informações, conclusos para novas 

deliberações."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 119298 Nr: 988-07.2016.811.0025

 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: GFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727, KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK - OAB:15515/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA 

- OAB:MT/21917/O

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES PARA COMPARECER EM 

SECRETARIA A FIM DE RETIRAR OS TERMOS DE GUARDA EXPEDIDOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 113543 Nr: 4788-77.2015.811.0025

 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: ARMINDA MARIA DOS ANJOS, ROSILENE COSTA DA 

SILVA, SÉRGIA RENATA MARTINS, CLARI TEREZINHA MACHADO, 

APARECIDA IZILDA PRIMILA VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE JUINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:7174, MARCO AURÉLIO ALVES DE SOUZA - OAB:18.201/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7910/A

 DESPACHO FLS. 381/382: "Vistos, etc. Trata-se de procedimento de 

liquidação de sentença por arbitramento, modalidade de liquidação eleita 

como adequada no comando decisório exarado no acórdão proferido pela 

2ª Câmara de Direito Público do Sodalício Estadual, para realizar a 

quantificação do direito reconhecido como devido aos servidores 

municipais, ora exequentes, às diferenças salariais provenientes de 

perdas inflacionárias derivadas da conversão da moeda nacional 

(cruzeiro real para URV), havida no ano de 1994. [...] Assim, faculto aos 

exequentes o prazo de 15 dias para juntada das informações assinaladas 

como imprescindíveis, ou a prova de que, solicitadas, não foram 

fornecidas ou são impassíveis de acesso por meio de consulta pública. 

Transcorrido o lapso temporal sem informações, conclusos para novas 

deliberações."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 28132 Nr: 499-53.2005.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATÍLIO SALVADOR PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTRIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO H. GUIMARÃES - 

OAB:3.515, HUGO ANTONIO DA SILVA - OAB:OAB/GO 30.560, PEDRO 

FONSECA SANTOS JUNIOR - OAB:OAB/GO 26.608, RENATO DE 

PERBOYRE BONILHA - OAB:3844, RODRIGO FERREIRA MAIA - 

OAB:OAB/GO 26.193

 DESPACHO FL. 548: "VISTOS. Recebo a impugnação ao cumprimento de 

sentença apresentada pelo devedor às fls. 544/545 e determino o 

prosseguimento do feito com a intimação do impugnado para, querendo, se 

manifestar, no prazo de 10 dias. Em seguida, conclusos para deliberação."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 86463 Nr: 304-24.2012.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO ROSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURUENA TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO FL. 72: "VISTOS. [...] Considerando que o número de CNPJ 

indicado pela credora às fls. 70, não pertence à empresa devedora, 

intime-se o credor para fornecer dos dados para o cumprimento da 

medida, no prazo de 05 dias. Após, tornem os autos ao gabinete."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 108505 Nr: 1809-45.2015.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATTINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ROSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA TATTINI ROSA - 

OAB:OAB/SP 210.738, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B, KARINE FERNANDA FERREIRA - OAB:15853/0 / MT

 DESPACHO FL. 135: "VISTOS. Considerando que a tentativa de penhora 

de ativos financeiros do devedor restou infrutífera, 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.: 108879 Nr: 2027-73.2015.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO FL. 106: "VISTOS. A teor do que prescreve o artigo 921, §2º, III, 

do CPC, a não localização de bens penhoráveis do devedor implica a 

suspensão do processo. Considerando que todas as diligências 

realizadas pelo credor restaram infrutíferas, defiro o pedido formulado às 

fls. 105, determinando a SUSPENSÃO do presente processo, pelo prazo 

de 1 (um) ano, durante o qual também será suspensa a prescrição do 

débito, nos termos do §1º e inciso III, do art. 921, do CPC. [...] Ato contínuo, 

decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam encontrados bens 

penhoráveis, será ordenado o arquivamento dos autos (§2º, do Art. 921, 

do NCPC). Se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, os 

autos deverão ser desarquivados para prosseguimento da execução 

(§3º, do Art. 921, do NCPC)."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 96415 Nr: 4826-60.2013.811.0025

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENEUDO NORBERTO DOERL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 INTIME-SE O(A) CAUSÍDICO(A) DR(A). HILONÊS NEPOMUCENO ACERCA 

DA NOMEAÇÃO COMO CURADOR(A) ESPECIAL DA PARTE REQUERIDA, 

BEM COMO PARA REQUERER O QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, 

NOS TERMOS DO DESPACHO DE FL. 41: "V I S T O S, Diante da renúncia 

de fl. 40, NOMEIO a Dra. Hilones Nepomuceno – OAB/MT n. 14.764 para 

atuar como curadora especial do executado, nos termos do art. 72, II, do 

CPC."

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000531-21.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PAULO NAVA (AUTOR(A))

LEIDIANE CORREIA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000531-21.2017.8.11.0025. AUTOR(A): 

ANDERSON PAULO NAVA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO V I S T O S, 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer manejada por Anderson Paulo 

Nava, com finalidade de compelir o Estado de Mato Grosso a prestar de 

modo pleno a garantia constitucional de acesso universal à Saúde, 

esculpida no art. 196 da Carta da República. De acordo com a exordial, o 

autor, ao tempo do ajuizamento da ação, encontrava-se internado em UTI 

deste município, com diagnóstico TCE grave, fratura fechada de úmero, 

necessitando de remoção urgente para Capital, via transporte aéreo, para 

avaliação médica com especialista em neurocirurgia. Recebida a inicial, foi 

apreciada e deferida a tutela de urgência, bem como determinada a 

citação do requerido e a remessa do feito ao NAT-JUS para emissão de 

parecer. Citado o requerido apresentou contestação (id. n. 8288928), 

alegando em preliminar, ilegitimidade passiva, já que o princípio da 

descentralização da prestação de saúde, entre os entes da Federação, 

incumbiria ao ente municipal o dever de fornecer ao autor tratamento em 

UTI e tudo que for necessário para o restabelecimento de sua saúde em 

razão da PPI. No mérito, limitou-se o defendente a dizer que multas 

cominatórias (astreintes) não deveriam ser aplicadas na asseguração de 

direitos prestacionais ao cidadão, porque existiram outros mecanismos 

mais eficazes à coercibilidade da medida, bem como repetiu a surrada 

argumentação da separação de Poderes, do respeito à autonomia 

governamental para definição da execução de políticas públicas, bem 

como da necessária observância da limitação orçamentária e o 

comprometimento das riquezas públicas nos casos de imposição judicial 

de despesas públicas sem previsão. Instado a se manifestar, o Ministério 

Publico opinou pela procedência da ação – id. 12597486. Eis o relato do 

que importa. FUNDAMENTO E DECIDO. A matéria posta em discussão nos 

autos é, na dicção do legislador processualista, eminentemente de direito, 

o que justifica o julgamento direto da lide, sem necessidade de dilação 

probatória, nos termos do art. 355, I, do CPC e sob a orientação do 

princípio constitucional da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII 

da CR/88). Passo à análise da preliminar de ilegitimidade passiva arguida 

na peça defensiva. O requerido suscita sua ilegitimidade para figurar no 

polo passivo ao argumento de que seria o Município de Juína o ente 

responsável pelo fornecimento de UTI e avaliação com especialista em 

neurocirurgia, em virtude da Programação Pactuada Integrada da 

assistência em saúde, apesar das alegações expendidas a razão não lhe 

assiste. Embora haja a PPI da qual o município faz parte, é certo que, sua 

atuação é limitada e a especialidade (neurocirurgia) que o autor 

necessitava é considerada de alta complexidade cuja responsabilidade é 

do ente estadual fornecê-la. Além disso, a Carta Magna é clara ao imputar 

o dever do Estado latu sensu na obrigação de garantir a todos o direito à 

saúde, de acordo com o seu art. 196, isto significa dizer que, a 

incumbência de zelar pela saúde é respectivamente da União, Estado e 

Municípios. 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. 

Percebe-se, portanto, a nítida intenção do legislador de garantir a todos os 

cidadãos o direito à saúde. E não poderia ser diferente, pois o bem aqui 

tutelado é a dignidade a vida, ou seja, o bem de maior proteção no 

ordenamento jurídico brasileiro. Ainda, o posicionamento da jurisprudência 

é pacífico no sentido da responsabilidade solidária entre os entes da 

federação. Transcrevo julgado do Supremo Tribunal Federal: AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. 

FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. IMPRESCINDIBILIDADE. 

AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. 

ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE MATÉRIA 

FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

(...) 2) Os serviços de saúde são de relevância pública e de 

responsabilidade do Poder Público. Necessidade de preservar-se o bem 

jurídico maior que está em jogo: a própria vida. Aplicação dos arts. 5º, § 

1º; 6º e 196 da Constituição Federal. É direito do cidadão exigir e dever do 

Estado (lato sensu) fornecer medicamentos e tratamentos indispensáveis 

à sobrevivência, quando o cidadão não puder prover o sustento próprio 

sem privações. Presença do interesse de agir pela urgência do tratamento 

pleiteado. 3) Redução da verba honorária, em atenção à complexidade da 

causa e à qualidade do ente sucumbente. DERAM PARCIAL PROVIMENTO 

AO APELO. UNÂNIME.” (fl. 139). 5. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (RE 724292 AgR / RS - RIO GRANDE DO SUL; Relator(a): Min. 

LUIZ FUX; Julgamento: 09/04/2013; Órgão Julgador: Primeira Turma)-Grifei- 

Cito aresto do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 

ESPECIAL AMENOR HIPOSSUFICIENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 

DOS ENTES FEDERATIVOS. POLO PASSIVO. COMPOSIÇÃO ISOLADA OU 

CONJUNTA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA NO STF. 

NECESSIDADE DO INSUMO. SÚMULA 7 DO STJ. 1. O Estado - as três 

esferas de Governo - tem o dever de assegurar a todos os cidadãos, 

indistintamente, os direitos à dignidade humana, à vida e à saúde, 

conforme inteligência dos arts. 1º, 5º,caput, 6º, 196 e 198, I, da 

Constituição da República. 2. Trata-se de obrigação solidária decorrente 

da própria Constituição Federal, razão pela qual a divisão de atribuições 

feita pela Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde - 

SUS -, não afasta a responsabilidade do demandado de fornecer 

medicamentos e/ou tratamentos médicos a quem deles necessite. 3. A 

solidariedade obrigacional entre os entes federados, contudo, não enseja 

a formação litisconsorcial passiva necessária, cabendo à parte autora 

escolher contra quem deseja litigar para obter o fornecimento do fármaco 

pleiteado. (RE 855.178/PE, Relator Min. LUIZ FUX, Julgamento: 05/03/2015, 

Repercussão Geral - mérito, DJe 16/03/2015). 4. A ausência de previsão 

do medicamento/insumo em protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas 

do Ministério da Saúde não tem o condão de eximir os entes federados do 
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dever imposto pela ordem constitucional, porquanto não se pode admitir 

que regras burocráticas, previstas em portarias ou normas de inferior 

hierarquia, prevaleçam sobre direitos fundamentais do cidadão. (...) 7. 

Agravo interno desprovido, com aplicação de multa. (AgInt no REsp 

1574773 / PI; Relator(a) Ministro GURGEL DE FARIA (1160); T1 - PRIMEIRA 

TURMA; Data da Publicação/Fonte DJe 04/05/2017) –Grifei- Nesse 

diapasão, a parte pode demandar contra um ou outro, haja vista a 

responsabilidade solidária dos entes federativos, razão porque desacolho 

a prefacial suscitada. Prosseguindo, ao se compulsar a lide, verifica-se 

que a questão posta à baila é comum a um sem número de ações judiciais 

dessa mesma natureza, em que se coloca o Judiciário na função de 

garantidor das prestações públicas fundamentais consagradas no texto 

constitucional de 88, mas que notoriamente estão a léguas de serem 

efetivamente realizadas na completude e na extensão asseguradas pelo 

constituinte. Ao lado da educação, talvez seja a Saúde Pública, o maior 

entrave a impedir que o Brasil cresça como nação desenvolvida e 

civilizada, porque, a par dos grandes saltos de modernização e expansão 

econômica experimentados nas últimas décadas, é indiscutível que a 

população ainda morre aos píncaros de doenças que, chegou-se a 

acreditar, estavam erradicadas há mais de século, mas tornaram a 

perturbar a consciência coletiva nacional. De outro lado, a incapacidade 

de resolução do problema a curto prazo é óbvia e não há como se 

esconder tal fato, bastando, por exemplo, que se apure a quantidade de 

medidas judiciais que são ajuizadas cotidianamente a fim de garantir a 

algum necessitado a oferta de remédios, de leitos, de um mínimo, enfim, de 

tratamento médico. E nesse entrechoque de valores – vida, dignidade 

humana X possibilidade orçamentária e autonomia dos poderes estatais – 

se encontra o jurisdicionado, o paciente, o idoso necessitado – como na 

hipótese dos autos – que precisa, sem sombra de dúvidas, da intervenção 

judicial para lhe garantir um mínimo de dignidade a lhe permitir um 

crepúsculo de vida íntegro. Entretanto, e aqui a meu juízo está o ponto 

nevrálgico da questão, há que se perquirir até onde se estende a 

legitimidade/autoridade do Poder Judiciário no exercício do controle das 

políticas públicas estatais. A discussão que se trava entre a calamidade 

da saúde pública e os limites a que se encontra adstrito o Judiciário na 

apreciação de questões relativas a esse tema nada tem de noviça ou de 

incomum, na medida em que as agruras da administração do sistema de 

saúde são já bastante longevas. E aqui, faça-se o parênteses para se 

reconhecer que, não obstante a situação ser caótica, não se pode negar 

que em termos de gestão e organicidade o sistema melhorou em muito, 

assim como é inegável que em determinadas espécies de serviços e 

procedimentos, o SUS é referência de qualidade e de vanguardismo. 

Todavia, ainda que não me seduza a ideia de que no entrechoque entre 

direitos individuais e prestações coletivas de natureza fundamental, deva 

sempre prevalecer a emergência, sem ponderação acerca das 

consequências dessa escolha judicial, no caso em tela, a mim parece 

estar bem delineada a omissão estatal, que, injustificadamente, forçou o 

ajuizamento da demanda em análise. Ora, se há prescrição médica 

afirmando que o favorecido necessita de remoção urgente para Capital, 

via UTI aérea, a fim de ser avaliado por especialista em neurocirurgia em 

face do seu grave quadro clínico, se ela é, na hipótese, emergencial e se 

não existe demonstração de violação da prioridade de outros pacientes na 

fila de espera para receber o mesmo tratamento, então, de fato, não é 

tolerável a omissão, por pura e simples desídia ou desinteresse estatal. 

Daí porque entendo ser justa e adequada a escolha pela garantia do direito 

individual reclamado pelo autor, que não se mostra incompatível, nem 

conflitante com qualquer direito social coletivo que devesse ser prestado 

ou assegurado pelo Estado e estivesse ameaçado, pelo deferimento da 

ordem judicial em comento. Sobre o tema, colhe-se da sempre lembrada e 

festejada decisão proferida pela Suprema Corte, no julgamento da ADPF 

nº 45: "É certo que não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções 

institucionais do Poder Judiciário – e nas desta Suprema Corte em especial 

– a atribuição de formular e implementar políticas públicas, pois nesse 

domínio, o encargo reside, primeiramente, nos Poderes Legislativo e 

Executivo. Tal incumbência no entanto, embora em bases excepcionas, 

poderá atribuir-se ao Poder Judiciário, se e quando os órgãos estatais 

competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre 

eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e 

integridade de direitos individual e/ou coletivos impregnados de estatura 

constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo 

programático." (STF. ADPF – 45 MC/DF. Rel. Min. Celso de Mello). Desse 

modo, forte na concepção de que ao Judiciário cabe a função de 

garantidor da ordem jurídico-constitucional, e constatando que a pretensão 

judicializada nem é supérflua, nem tampouco se trata de situação em que 

se deva realizar a chamada “escolha trágica” entre garantir a prestação 

individual ou assegurar o funcionamento do serviço como um todo, 

inexistindo, assim, espaço para o discurso da adoção do princípio da 

reserva do possível, não tenho dúvidas de que a solução do caso em tela 

somente possui um caminho. Assim sendo, comprovada a 

necessidade/utilidade/urgência na concessão da medida requestada, 

confirmo a antecipação dos efeitos da tutela deferida no início da 

demanda, para determinar ao Estado de Mato Grosso, a prestação de 

fazer consistente na remoção do paciente à Capital, via UTI aérea, para 

avaliação com médico especialista em neurocirurgia, garantindo-se todos 

os meios necessários para a consecução da ordem imposta. Ante ao 

exposto, JULGO PROCEDENTE a ação cominatória em riste, para condenar 

o requerido ESTADO DE MATO GROSSO a providenciar a remoção do 

paciente à Capital, via UTI aérea, para avaliação com médico especialista 

em neurocirurgia, bem como dispensar todo tratamento necessário para 

recuperação de sua saúde, confirmando a decisão proferida em sede de 

antecipação de tutela, nos termos do art. 487, I, CPC. Após o trânsito em 

julgado, ARQUIVE-SE 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. Sem 

custas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 89872 Nr: 4137-50.2012.811.0025

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBC, STH, AC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B, NEUCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "SENTENÇA.Vistos, etc.Cuida-se de Ação de Guarda interposta por M. C. 

em desfavor de A. C., E. B. C. e S. T. H. objetivando a Guarda das então 

menores T. F. C. e R. A. C.. [...]É o Relatório. Fundamento e 

Decido.Analisando os autos, verifico que as menores R. A. C. (nascida em 

04.03.2000 – fl. 15) e T. F. C. (nascida em 08.02.1999 - 16), alcançaram a 

maioridade. Assim, tal fato operou a impossibilidade jurídica do pedido por 

causa superveniente, impondo a perda do objeto da presente ação. 

Trata-se, portanto, de caso típico de incidência do art. 485, inciso VI, do 

Código de Processo Civil-NCPC.Isso porque, o instituto da guarda 

destina-se à prestação de assistência material, moral e educacional à 

criança ou adolescente, não ao adulto. O inevitável transcurso do tempo 

levou à perda superveniente do interesse processual da autora da 

presente ação, pois R. atualmente encontra-se com 18 anos e T. com 19 

anos de idade. Ademais, segundo consta estudo psicossocial de fls. 

219/221, Raiane e Tainara já constituíram nova família, formando uma nova 

configuração familiar.Quanto ao menor R. C., em que pese manifestação 

do Parquet à fl. 222/223 pugnando pela designação de audiência de 

instrução e julgamento com relação a sua guarda, contudo, observa-se 

que a presente ação ajuizada pela genitora dos menores diz respeito tão 

somente as filhas R. e T., pois conforme esclarece a autora no estudo 

psicossocial de fls. 205/208 o menor R. foi adotado na Comarca de Terra 

Nova/MT, informação devidamente corroborada pelos relatórios de 

acompanhamento do infante em sua família substituta às fls. 94 e 

96/99.Ante ao exposto, diante da perda do objeto da ação, que se convola 

em superveniente impossibilidade jurídica do pedido, com fulcro no art. 

485, VI, do NCPC, JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução 

de mérito. Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo. Cientifique-se o Ministério Público. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providênci"as.Juína/MT, 23 de julho de 2018.

3ª Vara

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 139348 Nr: 2981-17.2018.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ DUARTE PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Vistos,

Não tendo sido impugnado o cálculo (f. 19), HOMOLOGO-O para que 

surtam os seus devidos e legais efeitos, devendo a pena ser analisada 

com base no mencionado cálculo.

REMETA-SE cópia do cálculo de pena ao recuperando ANDRÉ DUARTE 

PIRES, servindo esta como MANDADO de INTIMAÇÃO.

Atendidas as finalidades, PERMANEÇAM os autos na Secretaria da Vara 

no aguardo do cumprimento da pena ou provocação das partes.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 112370 Nr: 3806-63.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELLE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN MARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:19390/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 133567 Nr: 11338-26.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIAS NASCIMENTO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando, nomeado à fl. 205 

(Resolução nº 113/2010, do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de 

pena de f. 13.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 110150 Nr: 2629-64.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIO PEREIRA PARDIM, MIRIAM GOMES 

PARDIM BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 INTIMAÇÃO DAS ADVOGADAS DOS RÉU PARA, NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAREM AS RAZÕES DOS RECURSOS DE APELAÇÃO 

INTEPOSTOS NOS AUTOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 83249 Nr: 3462-24.2011.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria da Conceição Barbolino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Vistos. Insistindo o MP na oitiva da testemunha faltante, DESIGNO nova 

audiência para o dia 07/12/2018, às 15h30min. EXPEÇA-SE MANDADO DE 

CONDUÇÃO COERCITIVA para a testemunha Expedito. SAEM os 

presentes intimados. CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 110150 Nr: 2629-64.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIO PEREIRA PARDIM, MIRIAM GOMES 

PARDIM BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Vistos,

1. RECEBO o(s) recurso(s) de apelação interposto(s) nos autos, o que 

faço com espeque no art. 593 do CPP.

2. Caso ainda não apresentada(s), VISTA ao(s) apelante(s) para suas 

razões, sob pena de subida sem elas (art. 601 do CPP) e, OFERECIDAS ou 

CERTIFICADO o decurso do prazo (art. 600 do CPP), ao(s) apelado(s) para 

contrarrazões na mesma sequência.

3. Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao e. Tribunal de Justiça, com as 

nossas homenagens e a certidão exigida pela CNGC.

4. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109622 Nr: 2417-43.2015.811.0025

 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): JUAREZ ANTONIO FORTUNATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:OAB/MT 18.218

 Tem o presente a finalidade de intimar o autor do fato, na pessoa de seu 

advogado, acerca da audiência Preliminar designada para o dia 

15/10/2018 às 15:00horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109538 Nr: 2348-11.2015.811.0025

 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): ELENILSON ROCHA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:OAB/MT 18.218

 Tem o presente a finalidade de intimar o autor do fato, na pessoa de seu 

advogado, acerca da Audiência Preliminar designada para o dia 

15/10/2018 às 15:15horas.

Comarca de Mirassol D'Oeste

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 070/2018-CA

 A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA EDNA EDERLI COUTINHO, MMª. 

JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO DESTA COMARCA DE MIRASSOL 

D’ OESTE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI;

 Considerando que a Servidora Mayla Gimenes de Melo, Gestora Judiciária 

da Secretaria do Juizado Especial, estará participando do Curso da nova 

versão 2.0 do Processo Judicial Eletrônico - PJe na cidade Polo de 

Cáceres/MT no dia 27/8/2018;

 R E S O L VE :

 DESIGNAR a servidora ORDALICE BARBIZANI PEREIRA, Técnica 

Judiciária, matrícula 6035, para exercer a função de GESTORA 
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JUDICIÁRIA SUBSTITUTA da Secretaria do Juizado Especial desta 

Comarca, no dia 27/8/2018.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Encaminhe-se ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Mirassol D’ Oeste, 24 de agosto de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito Diretora do Foro

PORTARIA Nº. 069/2018-CA

 A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA EDNA EDERLI COUTINHO, MMª. 

JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO DESTA COMARCA DE MIRASSOL 

D’OESTE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI;

 Considerando que a Servidora Marisa Minowa, Gestora Judiciária do 

Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania, estará participando 

da Reunião do Comitê Gestor do Sistema Informatizado das Centrais e 

Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (Portaria nº 

001/2018-NUPEMEC-PRES) no período de 28/8/2018 a 31/8/2018;

 R E S O L V E :

 DESIGNAR a servidora ELIETE LOPES DE LIMA MACHADO, Técnica 

Judiciária, matrícula 2061, para exercer a função de GESTORA 

JUDICIÁRIA do Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania desta 

Comarca, no período de 28/8/2018 a 31/8/2018, durante o afastamento da 

titular.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Encaminhe-se ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Mirassol D’Oeste, 2 4 de agosto de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito Diretora do Foro

Edital

EDITAL Nº 008/2018-CA

* O Edital n° 008/2018-CA - referente ao resultado definitivo os candidatos 

habilitados por classificação no processo seletivo de credenciamento de 

pessoas físicas na área de Psicologia - encontra-se no Caderno de 

Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

EDITAL Nº 003/2018-GAB

* O Edital n° 003/2018-GAB - referente à relação preliminar dos candidatos 

que tiveram suas inscrições deferidas e encontram-se habilitados para 

participarem do Teste Seletivo de credenciamento, na forma cadastro de 

reserva, para Juiz Leigo do Juizado Especial Cível e Criminal - encontra-se 

no Caderno de Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta 

Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000858-71.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DEYVISON BARRETO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA MENEGUETTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Vistos. Antes de apreciar o pedido vertido em id nº 14854364, tendo em 

vista os fatos ali narrados, DETERMINO que se OFICIE o CEJUSC desta 

Comarca para que a servidora nominada pelo douto causídico esclareça o 

ocorrido, uma vez que consta dos autos a devida intimação do mesmo 

para a audiência aprazada. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 24 de agosto de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000953-04.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDINEI ROCHA DE JESUS (REQUERENTE)

WAGNER RICCI DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

Vistos. Em que pese a decisão de ID 14309977 e a literalidade do 

art.334,§4º, CPC, entendo ser dispicienda a designação de audiencia de 

conciliação prévia. Assim, ACOLHO o pedido da demandada de id nº 

14900041, tornando sem efeito a mencionada decisão nesse talante, de 

modo que se CITE a requerida para, se assim o quiser, no prazo legal, 

responder à lide, com as advertencias de praxe. Transcorrendo o prazo, 

com ou sem manifestação, À AUTORA. Por fim, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 24 de agosto de 

2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 259153 Nr: 1494-54.2018.811.0011

 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: Olga Celerino Amancio

 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:

 (...)Posto isso, saciados os requisitos legais, ACOLHO integralmente a 

pretensão deduzida na inicial e JULGO totalmente PROCEDENTE o pedido 

de aposentadoria por idade de trabalhador rural, razão por que CONDENO 

o INSS ao pagamento do referido benefício previdenciário em favor de 

Olga Celerino Amancio, no valor de 01 (um) salário mínimo, a contar da 

data do requerimento administrativo, salvo as verbas anteriores ao 

quinquênio, com incidência de juros de mora a partir da citação, quanto às 

parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada 

parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada 

parcela vencida , JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. 

No ponto, “a partir da vigência da Lei 11.960/09 deverão incidir para fins 

de correção monetária e compensação da mora, uma única vez, até o 

efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança ”.Por oportuno, DETERMINO ao INSS 

que IMPLANTE, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, o referido 

benefício, uma vez que DEFIRO o pleito de tutela antecipada, consignando 

que as parcelas atrasadas serão objeto de execução após o trânsito em 

julgado. CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios, que 

FIXO no importe de 10% sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre 

as prestações vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e Súmula 111 do 

STJ).ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas processuais, 

salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos pela parte 

autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de 

dezembro de 2001.DEIXO de determinar a remessa dos autos ao egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no inciso III, §3º do art. 

496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 

100 (cem) salários mínimos.P.R.I.C.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 255350 Nr: 5750-74.2017.811.0011

 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: Olivio Jose Ferreira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:20.694, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Posto isso, saciados os requisitos legais, ACOLHO integralmente a 

pretensão deduzida na inicial e JULGO totalmente PROCEDENTE o pedido 

de aposentadoria por idade de trabalhador rural, razão por que CONDENO 

o INSS ao pagamento do referido benefício previdenciário em favor de 
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Olivio Jose Ferreira, no valor de 01 (um) salário mínimo, a contar da data 

do requerimento administrativo, salvo as verbas anteriores ao quinquênio, 

com incidência de juros de mora a partir da citação, quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. No 

ponto, “a partir da vigência da Lei 11.960/09 deverão incidir para fins de 

correção monetária e compensação da mora, uma única vez, até o efetivo 

pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança ”.Por oportuno, DETERMINO ao INSS que 

IMPLANTE, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, o referido benefício, 

eis que DEFIRO o pedido de tutela antecipada, consignando que as 

parcelas atrasadas serão objeto de execução após o trânsito em julgado. 

CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios, que FIXO no 

importe de 10% sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre as 

prestações vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e Súmula 111 do STJ).ISENTO 

a Autarquia Federal do pagamento das custas processuais, salvo quanto 

aos valores comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos 

do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 

2001.DEIXO de determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição 

obrigatório”, tendo em vista o disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, 

já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) 

salários mínimos.P.R.I.C(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 257199 Nr: 571-28.2018.811.0011

 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: Claudionor Francisco da Costa

 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:

 (...0Posto isso, saciados os requisitos legais, ACOLHO integralmente a 

pretensão deduzida na inicial e JULGO totalmente PROCEDENTE o pedido 

de aposentadoria por idade de trabalhador rural, razão por que CONDENO 

o INSS ao pagamento do referido benefício previdenciário em favor de 

Claudionor Francisco da Costa, no valor de 01 (um) salário mínimo, a 

contar da data do requerimento administrativo, salvo as verbas anteriores 

ao quinquênio, com incidência de juros de mora a partir da citação, quanto 

às parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada 

parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada 

parcela vencida , JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. 

No ponto, “a partir da vigência da Lei 11.960/09 deverão incidir para fins 

de correção monetária e compensação da mora, uma única vez, até o 

efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança ”.Por oportuno, DETERMINO ao INSS 

que IMPLANTE, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, o referido 

benefício, eis que DEFIRO o pedido de tutela antecipada, consignando que 

as parcelas atrasadas serão objeto de execução após o trânsito em 

julgado. CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios, que 

FIXO no importe de 10% sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre 

as prestações vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e Súmula 111 do 

STJ).ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas processuais, 

salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos pela parte 

autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de 

dezembro de 2001.DEIXO de determinar a remessa dos autos ao egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no inciso III, §3º do art. 

496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 

100 (cem) salários mínimos.P.R.I.C.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 254854 Nr: 5541-08.2017.811.0011

 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 Fagundes Pereira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Posto isso, saciados os requisitos legais, ACOLHO integralmente a 

pretensão deduzida na inicial e JULGO totalmente PROCEDENTE o pedido 

de aposentadoria por idade de trabalhador rural, razão por que CONDENO 

o INSS ao pagamento do referido benefício previdenciário em favor de 

Maria Fagundes Pereira, no valor de 01 (um) salário mínimo, a contar da 

data do requerimento administrativo, salvo as verbas anteriores ao 

quinquênio, com incidência de juros de mora a partir da citação, quanto às 

parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada 

parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada 

parcela vencida , JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. 

No ponto, “a partir da vigência da Lei 11.960/09 deverão incidir para fins 

de correção monetária e compensação da mora, uma única vez, até o 

efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança ”.Por oportuno, DETERMINO ao INSS 

que IMPLANTE, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, o referido 

benefício, uma vez que DEFIRO o pleito de tutela antecipada, consignando 

que as parcelas atrasadas serão objeto de execução após o trânsito em 

julgado. CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios, que 

FIXO no importe de 10% sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre 

as prestações vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e Súmula 111 do 

STJ).ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas processuais, 

salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos pela parte 

autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de 

dezembro de 2001.DEIXO de determinar a remessa dos autos ao egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no inciso III, §3º do art. 

496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 

100 (cem) salários mínimos.P.R.I.C.(...)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 30327 Nr: 921-65.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Manoel Gerisvaldo Cavalcante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dario Roberto Ferreira Braga, Banco do Brasil 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clinton Ferreira da Silva - 

OAB:22335, Marco Antonio Novaes Nogueira - OAB:MS / 11.366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pareira - 

OAB:12.070, PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:13605-A, Rafael 

Sganzerla Durand - OAB:MT 12-208-A

 INTIMAR os procuradores das partes de que os autos encontram-se com 

vistas, assim sendo, como determinado na r. da decisão às fls. 277/278, 

para especifcarem as provas que pretendem produzir, nos termos do art. 

370 do NCPC, justificando-as, sob pena de indeferimento. Acerca do 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 238615 Nr: 2083-17.2016.811.0011

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francis Maris Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Publica do Municipio de Mirassol 

D´Oeste-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Jorge da Cunha Viana 

Dantas - OAB:OAB/MT 8014, WESLEY APARECIDO MARTINS 

FERREIRA - OAB:21095/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)À vista do exposto, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido nos presentes 

embargos à execução para reconhecer que os imóveis denominados 

“Chácara nº 0, lote 12, quadra 003”, “Chácara nº 0, lote 13, quadra 003” e 

“Chácara nº 0, lote 04, quadra 004” não são urbanos, portanto, isentos de 

IPTU e incidente apenas ITR. Em razão da sucumbência da maior parte dos 

pedidos, CONDENO a parte embargada ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários de 

sucumbência, cuja verba fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 
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causa atualizado, nos termos do art. 85 §2º e art. 86, parágrafo único, do 

CPC. Dispensada a remessa necessária nos termos do art. 496, §3º, III, do 

CPC.Após o trânsito em julgado, TRASLADE-SE cópia desta sentença e do 

cálculo realizado pelo contador judicial aos autos principais e, em seguida, 

ARQUIVE-SE.P. R. I. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol 

D’Oeste/MT, 23 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.: 26206 Nr: 2769-58.2006.811.0011

 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): Francis Maris Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

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

Viana Dantas - OAB:OAB/MT 8014

 Vistos.

CUMPRA-SE a decisão proferida no feito em apenso.

Com o trânsito em julgado, TRANSLADE-SE cópia a este feito.

Em seguida, dê-se VISTA à parte exequente para apresentar cálculo 

atualizado do montante devido, no prazo de 15 (quinze) dias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 23 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.: 230711 Nr: 2200-42.2015.811.0011

 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: Ricardo Borges Arantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRF - Brasil Foods S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Maurílio Lopes - 

OAB:145802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14391, Isabela Perassi - OAB:320.545 SP, Marcio Araujo 

Opromolla - OAB:194.037, Rafael Stefanini Auilo - OAB:314..873

 (...0Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE os 

presentes embargos monitórios, com fundamento no art. 487, I, do CPC 

para o fim constituir como título executivo judicial a prova da dívida 

apresentada na inicial desta ação monitória, os quais deverão ser 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC desde a data do vencimento e 

acrescido de juros legais de 1% ao mês, contados a partir da data da 

citação.Condeno a embargante ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como honorários de sucumbência, cuja verba fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 

85, §2º do Código de Processo Civil. P. R. I. Cumpra-se.Mirassol 

D’Oeste/MT, 08 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.: 255300 Nr: 5715-17.2017.811.0011

 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: Cacilda de Arruda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei Costa Takaki - 

OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Posto isso, saciados os requisitos legais, ACOLHO integralmente a 

pretensão deduzida na inicial e JULGO totalmente PROCEDENTE o pedido 

de aposentadoria por idade de trabalhador rural, razão por que CONDENO 

o INSS ao pagamento do referido benefício previdenciário em favor de 

Cacilda de Arruda, no valor de 01 (um) salário mínimo, a contar da data do 

requerimento administrativo, salvo as verbas anteriores ao quinquênio, 

com incidência de juros de mora a partir da citação, quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. No 

ponto, “a partir da vigência da Lei 11.960/09 deverão incidir para fins de 

correção monetária e compensação da mora, uma única vez, até o efetivo 

pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança ”.Por oportuno, DETERMINO ao INSS que 

IMPLANTE, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, o referido benefício, 

uma vez que DEFIRO o pleito de tutela antecipada, consignando que as 

parcelas atrasadas serão objeto de execução após o trânsito em julgado. 

CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios, que FIXO no 

importe de 10% sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre as 

prestações vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e Súmula 111 do STJ).ISENTO 

a Autarquia Federal do pagamento das custas processuais, salvo quanto 

aos valores comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos 

do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 

2001.DEIXO de determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição 

obrigatório”, tendo em vista o disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, 

já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) 

salários mínimos.P.R.I.C.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 210677 Nr: 2125-37.2014.811.0011

 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: Josefina Machado da Silva, MMF

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GOMÇALVES 

HOLANDA - OAB:14554/E, Valéria Aparecida Soldá de Lima - 

OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos constantes na 

exordial, e por conseguinte, DECLARO o feito EXTINTO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, de acordo do art. 487, inciso I, do CPC.CONDENO a parte 

autora ao pagamento das custas processuais, porém, SUSPENDO a sua 

exigibilidade, nos termos da Lei n. 1.060/50 e art. 98 do CPC.P.R.I.C.Após o 

trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO com as baixas e 

anotações de estilo.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.: 255299 Nr: 5714-32.2017.811.0011

 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 Ilda Nogueira Miotto

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei Costa Takaki - 

OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Posto isso, saciados os requisitos legais, ACOLHO integralmente a 

pretensão deduzida na inicial e JULGO totalmente PROCEDENTE o pedido 

de aposentadoria por idade de trabalhador rural, razão por que CONDENO 

o INSS ao pagamento do referido benefício previdenciário em favor de 

Maria Ilda Nogueira Miotto, no valor de 01 (um) salário mínimo, a contar da 

data do requerimento administrativo, salvo as verbas anteriores ao 

quinquênio, com incidência de juros de mora a partir da citação, quanto às 

parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada 

parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada 

parcela vencida , JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. 

No ponto, “a partir da vigência da Lei 11.960/09 deverão incidir para fins 

de correção monetária e compensação da mora, uma única vez, até o 

efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança ”.Por oportuno, DETERMINO ao INSS 

que IMPLANTE, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, o referido 

benefício, uma vez que DEFIRO o pleito de tutela antecipada, consignando 

que as parcelas atrasadas serão objeto de execução após o trânsito em 

julgado. CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios, que 
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FIXO no importe de 10% sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre 

as prestações vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e Súmula 111 do 

STJ).ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas processuais, 

salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos pela parte 

autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de 

dezembro de 2001.DEIXO de determinar a remessa dos autos ao egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no inciso III, §3º do art. 

496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 

100 (cem) salários mínimos.P.R.I.C.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 256968 Nr: 464-81.2018.811.0011

 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: Jaqueline Morais Gonzalez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricci Garcia - OAB:15078, 

Wagner Peruchi de Matos - OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)POSTO ISSO, reconhecendo que a parte autora trabalhou no meio 

rural no período de carência exigido, ACOLHO integralmente a pretensão 

deduzida na inicial e JULGO totalmente PROCEDENTE o pedido de 

salário-maternidade e CONDENO o INSS ao pagamento do referido 

benefício em favor de Jaqueline Morais Gonzalez, nos termos do art. 71 da 

Lei. 8.213/91, com incidência de juros de mora a partir da citação, quanto 

às parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada 

parcela vencida, salvo as anteriores aos quinquênios, acrescido ainda de 

correção monetária a partir de cada parcela vencida . No ponto, “a partir 

da vigência da Lei 11.960/09 deverão incidir para fins de correção 

monetária e compensação da mora, uma única vez, até o efetivo 

pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança ”, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.Por oportuno, DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no prazo 

de 45 (quarenta e cinco) dias, o referido benefício, consignando que as 

parcelas atrasadas serão objeto de execução após o trânsito em 

julgado.CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios, que 

FIXO no importe de 10% sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre 

as prestações vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e Súmula 111 do 

STJ).ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas processuais, 

salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos pela parte 

autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de 

dezembro de 2001.DEIXO de determinar a remessa dos autos ao egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no inciso III, §3º do art. 

496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 

100 (cem) salários mínimos.P.R.I.C.(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 235358 Nr: 369-22.2016.811.0011

 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: Mateus Rossato Demite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andre Brito Eletronicos Eireli -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 (...)Assim, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da 

presente ação, JULGANDO extinto o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR a requerida a pagar ao requerente a importância de R$ 

5.000,00 (CINCO REAIS) a título de indenização por DANOS MORAIS, a ser 

corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% 

(um por cento) ao mês, ambos a partir desta decisão (súmula 362 do STJ), 

e ainda, para CONDENAR a requerida ao ressarcimento, dos DANOS 

MATERIAIS suportados a título de repetição de indébito, os quais 

totalizaram R$ 2.040,20 (dois mil e quarenta reais e vinte centavos), a 

serem corrigidos monetariamente, pelo INPC e crescida de juros legais, de 

1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (súmula 54 do STJ). 

Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do 

proveito econômico obtido, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC/15.Após 

o transito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 22 de agosto 

de 2017.Henriqueta Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 127148 Nr: 1272-33.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Armelindo Ferraro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madereira Pereira Nunes Ltda ME, Pedro 

Pereira Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato César Martins Cunha 

- OAB:12.079

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 1272-33.2011.811.0011 – Código: 127148

ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: Armelindo Ferraro, CPF: 10362177104, Rg: 018.555 SSP 

MT Filiação: Mario Ferraro e de Umbelina Mugnolli, data de nascimento: 

24/02/1956, brasileiro(a), natural de Nova independência-SP, casado(a), 

pecuarista, Endereço: Rua Antônio Tavares, Nº 2.535, Bairro: Centro, 

Cidade: Mirassol D'oeste-MT

PARTE RÉ: Madeireira Pereira Nunes Ltda ME e Pedro Pereira Nunes, 

pessoa jurídica sob o n° CNPJ: 01976935000170; pessoa física sob n° 

CPF: 298.588.011-49, brasileiro (a), Endereço: Av. Presidente Tancredo 

Neves 4688, Cidade: Mirassol D’Oeste-MT.

CITANDO (A, S): Executados (as): Madeireira Pereira Nunes Ltda Me, 

CNPJ: 01976935000170, brasileiro (a), Endereço: Av Presidente Tancredo 

Neves 4688, Cidade: Mirassol D'oeste-MT.

Executados (as): Pedro Pereira Nunes, CPF: 29858801149, Rg: 266.541 

SSP MT Filiação: Sebastião Pereira Nunes e de Zilda Pereira Campos, data 

de nascimento: 27/02/1955, brasileiro(a), natural de Mirante Paranapanema 

sp-SP, casado(a), comerciante, Endereço: Rua Ivan Soares dos Reis, Nº 

1.285, Bairro: Cidade Tamandaré, Cidade: Mirassol D'Oeste, MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 15/04/2011

VALOR DA CAUSA: R$ 36.639,57

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte requerida na pessoa de seu 

representante legal, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos 

da presente ação que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição 

inicial a seguir resumida, para, no prazo de 20 (vinte) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, apresentar resposta, querendo, sob pena 

de serem considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: ARMELINDO FERRARO, brasileiro, casado, inscrito 

no CPF nº 103.621.771-04, residente e domiciliado na Rua Antônio 

Tavares, n° 2535, centro, cidade de Mirassol D’Oeste, no Estado de Mato 

Grosso, CEP: 78280-000, por seus advogados e bastante procuradores 

infra-assinados, conforme instrumento de Procuração, propõe a AÇÃO 

MONITORIA, baseada em titulo executivo extrajudicial em face de 

MADEIREIRA PEREIRA NUNES LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado 

inscrito no CNPJ sob o n° 01976935/0001-70, com endereço na Rua 

Benedito do Nascimento, nº 1312, bairro Cidade Tamandaré, cidade de 

Mirassol D’Oeste, CEP: 78280-000, pelas razoes de fato e de direito que 

passa a expor: I DOS FATOS: o requerente é credor do requerido, da 

importância de R$ 24.538,00 (representada por cheque) de titularidade de 

Requerido, o qual foi devidamente apresentado e consequentemente 

devolvido por insuficiência de fundos; Assim, deverá o requerido ser 

compelido, no prazo legal, a efetuar o pagamento do referido titulo no 

prazo de quinze dias, na importância de R$ 36.639,57, acrescidos de juros 

e correção monetária desde a emissão do titulo até a data do efetivo 

pagamento. Foi utilizada nesta base de calculo, a correção monetária 
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através do índice INPC, mais juros moratórios de 1% ao mês, conforme 

esse comprova pelo Cálculo de Atualização Monetária extraída do site do 

TJ/DF e territórios. II DOS PEDIDOS: requer: a) a citação do requerido no 

endereço acima declinado, para que no prazo de quinze dias, pague a 

importância de R$ 36.639,57, acrescidos de juros e correção monetária 

desde a emissão do titulo ate a data do pagamento, constando, no 

mandado a advertência do art. 1102 “c” do CPC. Bem como que o 

cumprimento do mesmo acarretará a isenção do pagamento de custas e 

honorários advocatícios (paragrafo 1º do art. 1.102c); b) os benefícios do 

artigo 172 do CPC para as diligencias do Sr. Oficial de Justiça; c) protesta 

por todo o gênero de provas em direito admitidas, em especial pelo 

depoimento pessoal do requerido, sob pena de revelia e confissão, prova 

documental, pericial, sem exclusão de outras que se fizerem necessárias 

ao deslinde da ação. Requer ainda, que nas intimações, conste o nome do 

procurador abaixo descrito, sob pena de nulidade, em conformidade com o 

artigo 236, paragrafo 1º do CPC. Atribui-se à causa, o valor de R$ 

36.639,57.

 DESPACHO: DEFIRO o pedido formulado às fls. 202/203, razão pela qual 

DETERMINO a citação do requerido Pedro pereira Nunes por edital com o 

prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 256, II, do Código de 

Processo Civil, com as advertências legais. Desde já, caso o requerido 

não se manifeste no prazo supramencionado, nomeio como curadora 

especial a advogada Dra. Bruno Ricci Garcia, OAB/MT nº. 15078/O, 

arbitrando-lhe honorários advocatícios por analogia aos valores 

estipulados na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, no importe de 

01 (um) URH (Unidade Referencial de Honorários). Cientifique-se o 

advogado acerca do mister, bem como para que se manifeste, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

Mirassol D’Oeste/MT, 23 de julho de 2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de 

Direito em Substituição Legal.

Eu, Mariana Brenda R. N. De Oliveira, estagiaria, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 27 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.: 239000 Nr: 2255-56.2016.811.0011

 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: Debavi Fotografias Ltda-ME, Décio Denardin

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco de Assis da Silva - 

OAB:14552, Jeana Valéria Mendes Alves - OAB:20.246

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

exordiais, para determinar:I.a REDUÇÃO do montante elevado de R$ 

72.899,00 (setenta e dois mil e oitocentos e noventa e nove reais) para o 

valor devido de R$ 779,88 (setecentos e setenta e nove reais e oitenta e 

oito centavos).II.o acréscimo de dois dias de atraso, no qual incidirá o 

valor de R$ 27, 24 (vinte e sete reais e vinte e quatro centavos). Assim 

sendo, EXTINGO o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, CPC.CONDENO a parte vencida ao pagamento das custas e dos 

honorários advocatícios, que FIXO em 10% do valor da condenação, nos 

termos do § 3º do art. 85 do CPC. P.R.I.C.Transitada em julgado a 

sentença, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.Mirassol 

D’Oeste/MT, 22 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.: 236984 Nr: 1244-89.2016.811.0011

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Almeida Tamandaré Novaes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Almeida Tamandaré 

Novaes - OAB:19.946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de “Ação de Execução de Título Judicial” proposta por Rafael 

Almeida Tamandaré Novaes, em face de Estado de Mato Grosso, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Com a inicial vieram as certidões de horários advocatícios de fls. 08/09.

À fl. 13 o executado manifestou pelo prosseguimento da demanda.

Fora expedido à fl. 24 requisição de pequeno valor.

O exequente postulou pelo sequestro de valores nas contas do executado 

às fls.25/29.

O executado trouxe às fls. 31/32 comprovantes de pagamento.

Alvará eletrônico expedido à fl. 36, com ciência da parte autora.

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVÍSSIMO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC/15, sendo certo que a 

referida extinção somente produzirá efeito quando for declarada por 

sentença.

 No caso dos autos, vê-se que houve o pagamento da dívida e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do art. 924, inc. II e o art. 925, 

estes últimos do CPC.

Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a não resistência à 

pretensão.

Deixo de condenar a requerida em custas processuais, nos termos do art. 

3º da Lei 7.603/01.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 22 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.: 162182 Nr: 4273-89.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Simão

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)À luz do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, VI, CPC. Condeno a autora ao pagamento 

das custas e demais despesas processuais, assim como aos honorários 

advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 

85, § 8º, do Código de Processo Civil, cujas verbas ficam suspensas de 

exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º do NCPC.Outrossim, condeno a 

autora ao pagamento de 1% (um por cento) do valor da demanda, pela 

caracterização de litigância de má-fé.Após o trânsito em julgado, e nada 

sendo requerido arquive-se com as baixas e anotações de estilo.P. R. I. 

Cumpra-se.Mirassol D’Oeste/MT, 20 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.: 250014 Nr: 3052-95.2017.811.0011

 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: Jennifer Myrella Morais Nunes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de execução de sentença movida por Jennifer Myrella Morais 

Nunes contra Instituto Nacional do Seguro Social - INSS buscando, em 

síntese, a prestação jurisdicional.

Antes mesmo de ser citada, a executada apresentou proposta de valores, 

os quais manifestou a autora concordando às fls. 57, requerendo desde já 

a expedição de RPV.

Os autos vieram conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032628/8/2018 Página 349 de 504



FUNDAMENTO E DECIDO.

Sem delongas despiciendas, considerando que a exequente concordou 

com o valor apresentado pela executada, HOMOLOGO o cálculo acostado 

às fls. 55-v dos autos.

Posto isso, inexistindo motivo para o prosseguimento do feito, com 

espeque no art. 924, II e 925, ambos do CPC, DECLARO EXTINTA a 

vertente execução.

EXPEÇAM-SE os ofícios requisitórios.

Deixo de condenar a requerida em custas processuais, nos termos do art. 

8, §1º da Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, ao ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 23 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.: 259133 Nr: 1484-10.2018.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Posto isso, saciados os requisitos legais, ACOLHO integralmente a 

pretensão deduzida na inicial e JULGO totalmente PROCEDENTE o pedido 

de aposentadoria por idade de trabalhador rural, razão por que CONDENO 

o INSS ao pagamento do referido benefício previdenciário em favor de 

Maria Aparecida dos Santos, no valor de 01 (um) salário mínimo, a contar 

da data do requerimento administrativo, salvo as verbas anteriores ao 

quinquênio, com incidência de juros de mora a partir da citação, quanto às 

parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada 

parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada 

parcela vencida , JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. 

No ponto, “a partir da vigência da Lei 11.960/09 deverão incidir para fins 

de correção monetária e compensação da mora, uma única vez, até o 

efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança ”.Por oportuno, DETERMINO ao INSS 

que IMPLANTE, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, o referido 

benefício, uma vez que DEFIRO o pleito de tutela antecipada, consignando 

que as parcelas atrasadas serão objeto de execução após o trânsito em 

julgado. CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios, que 

FIXO no importe de 10% sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre 

as prestações vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e Súmula 111 do 

STJ).ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas processuais, 

salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos pela parte 

autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de 

dezembro de 2001.DEIXO de determinar a remessa dos autos ao egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no inciso III, §3º do art. 

496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 

100 (cem) salários mínimos.P.R.I.C.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253515 Nr: 4999-87.2017.811.0011

 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: Simone Evair de Anunciação

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos constantes na 

exordial, e por conseguinte, DECLARO o feito EXTINTO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, de acordo do art. 487, inciso I, do CPC.CONDENO a parte 

autora ao pagamento das custas processuais, porém, SUSPENDO a sua 

exigibilidade, nos termos da Lei n. 1.060/50 e art. 98, do CPC.P.R.I.C.Após 

o trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO com as baixas e 

anotações de estilo.Mirassol D’Oeste/MT, 09 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.: 256401 Nr: 237-91.2018.811.0011

 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: Cássia Lúcia de Moura de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Santos de Paula - 

OAB:20.135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Diante do exposto, ACOLHO integralmente a pretensão da 

demandante para JULGAR totalmente PROCEDENTE o pedido deduzido na 

inicial e CONDENAR o INSS ao pagamento do benefício de pensão por 

morte em favor de Cássia Lúcia de Moura de Oliveira, no valor legal, a 

contar da data do requerimento administrativo, salvo as verbas anteriores 

ao quinquênio, devidamente atualizados com incidência de juros de mora a 

partir da citação, quanto às parcelas anteriores e, no que tange às 

posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de 

correção monetária a partir de cada parcela vencida , sendo que, para o 

cálculo da correção monetária, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da 

Justiça Federal.Por oportuno, DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no 

prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, o referido benefício, eis que DEFIRO 

o pedido de tutela antecipada, consignando que as parcelas atrasadas 

serão objeto de execução após o trânsito em julgado.CONDENO a 

Autarquia Federal nos honorários advocatícios, que FIXO no importe de 

10% sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre as prestações 

vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e Súmula 111 do STJ).ISENTO a Autarquia 

Federal do pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001.DEIXO de 

determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) salários 

mínimos.P.R.I.C.Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte demandante 

para, no prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de direito. 

Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo, sem prejuízo de seu desarquivamento, 

independentemente do recolhimento de taxa, se requerido no prazo 

legal.Mirassol D’Oeste/MT, 22 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.: 256735 Nr: 387-72.2018.811.0011

 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: Noeme Mota de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Diante do exposto, ACOLHO integralmente a pretensão da 

demandante para JULGAR totalmente PROCEDENTE o pedido deduzido na 

inicial e CONDENAR o INSS ao pagamento do benefício de pensão por 

morte em favor de Noeme Mota de Oliveira, no valor legal, a contar da data 

do requerimento administrativo, salvo as verbas anteriores ao quinquênio, 

devidamente atualizados com incidência de juros de mora a partir da 

citação, quanto às parcelas anteriores e, no que tange às posteriores, a 

partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a 

partir de cada parcela vencida , sendo que, para o cálculo da correção 

monetária, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal.Por 

oportuno, DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no prazo de 45 (quarenta e 

cinco) dias, o referido benefício, eis que DEFIRO o pedido de tutela 

antecipada, consignando que as parcelas atrasadas serão objeto de 

execução após o trânsito em julgado.CONDENO a Autarquia Federal nos 

honorários advocatícios, que FIXO no importe de 10% sobre as parcelas 
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vencidas, não incidindo sobre as prestações vincendas (artigo 85, § 2º, 

CPC e Súmula 111 do STJ).ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das 

custas processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei 

Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001.DEIXO de determinar a 

remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) salários 

mínimos.P.R.I.C.Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte demandante 

para, no prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de direito. 

Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo, sem prejuízo de seu desarquivamento, 

independentemente do recolhimento de taxa, se requerido no prazo 

legal.Mirassol D’oeste/MT, 22 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.: 207441 Nr: 1459-36.2014.811.0011

 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: Santino Trosdolf

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Posto isso, saciados os requisitos legais, ACOLHO integralmente a 

pretensão deduzida na inicial e JULGO totalmente PROCEDENTE o pedido 

de aposentadoria por idade de trabalhador rural, razão por que CONDENO 

o INSS ao pagamento do referido benefício previdenciário em favor de 

Santino Trosdolf, no valor de 01 (um) salário mínimo, a contar da data a 

contar da data da citação válida , salvo as verbas anteriores ao 

quinquênio, com incidência de juros de mora a partir da citação, quanto às 

parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada 

parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada 

parcela vencida , JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. 

No ponto, “a partir da vigência da Lei 11.960/09 deverão incidir para fins 

de correção monetária e compensação da mora, uma única vez, até o 

efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança ”.Por oportuno, DETERMINO ao INSS 

que IMPLANTE, no prazo de 30 (trinta) dias, o referido benefício, 

consignando que as parcelas atrasadas serão objeto de execução após o 

trânsito em julgado. CONDENO a Autarquia Federal nos honorários 

advocatícios, que FIXO no importe de 10% sobre as parcelas vencidas, 

não incidindo sobre as prestações vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e 

Súmula 111 do STJ).ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001.DEIXO de determinar a remessa dos autos ao 

egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo 

grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no inciso III, §3º 

do art. 496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, não 

excederá a 100 (cem) salários mínimos.(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 247606 Nr: 1926-10.2017.811.0011

 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: C. J. B. Comércio dwe Confecções Ltda - ME, Jaqueline 

Leite da Silva Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unifoco Informações Comerciais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Souza do Couto - 

OAB:13.637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLY CRISTINE RODRIGUES 

PEREIRA - OAB:GO-34307

 (...)Por todo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido vertido na inicial, 

com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil e REVOGO a 

liminar concedida às fls. 34/35.CONDENO os requerentes ao pagamento 

das custas e demais despesas processuais, assim como aos honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa 

atualizado, nos termos do art. 85, §2º do CPC.Preclusas as vias recursais, 

ARQUIVE-SE com as baixas e anotações de estilo.P. R. I. C.Mirassol 

D’Oeste/MT, 23 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.: 257653 Nr: 764-43.2018.811.0011

 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: Thais Aparecida de Almeida Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Santos de Paula - 

OAB:20.135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)POSTO ISSO, reconhecendo que a parte autora trabalhou no meio 

rural no período de carência exigido, ACOLHO integralmente a pretensão 

deduzida na inicial e JULGO totalmente PROCEDENTE o pedido de 

salário-maternidade e CONDENO o INSS ao pagamento do referido 

benefício em favor de Thais Aparecida de Almeida Souza, nos termos do 

art. 71 da Lei. 8.213/91, com incidência de juros de mora a partir da 

citação, quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a 

partir de cada parcela vencida, salvo as anteriores aos quinquênios, 

acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida . 

No ponto, “a partir da vigência da Lei 11.960/09 deverão incidir para fins 

de correção monetária e compensação da mora, uma única vez, até o 

efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança ”, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil.Por oportuno, DETERMINO ao INSS que 

IMPLANTE, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, o referido benefício, 

consignando que as parcelas atrasadas serão objeto de execução após o 

trânsito em julgado.CONDENO a Autarquia Federal nos honorários 

advocatícios, que FIXO no importe de 10% sobre as parcelas vencidas, 

não incidindo sobre as prestações vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e 

Súmula 111 do STJ).ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001.DEIXO de determinar a remessa dos autos ao 

egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo 

grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no inciso III, §3º 

do art. 496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, não 

excederá a 100 (cem) salários mínimos.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 251186 Nr: 3639-20.2017.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Judite Maria da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelmo Góes Emerick - 

OAB:10904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de aposentadoria por 

idade rural formulado por Judite Maria da Silva contra o Instituto Nacional 

do Seguro Social- INSS em face da ausência dos requisitos legais, 

JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.CONDENO a 

autora em custas e honorários advocatícios (fixo-os em 10% do valor da 

causa), porém suspendo a exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, por 

ser a parte autora beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita.Após o 

trânsito em julgado devidamente certificado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.P.R.I.C.ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste/MT, 15 de 

agosto de 2018.Henriqueta Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253618 Nr: 5045-76.2017.811.0011

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

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

 PARTE AUTORA: Robson da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro - 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marionely Araujo Veigas

Mrionely Araujo Veiga - OAB:2.684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611/MS

 (...)Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro 

no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE formulado por Robson da 

Silva em face da ausência dos requisitos legais, JULGANDO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, porém, 

SUSPENDO a exigibilidade pelo prazo legal, por ser beneficiária da Justiça 

Gratuita. Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO e 

decorrido o prazo, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.ÀS 

PROVIDENCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 20 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.: 145633 Nr: 3867-05.2011.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josci dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, e no 

mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido da parte embargante, por não haver, s.m.j., nenhuma contradição 

na sentença às fls. 196/198, nos termos do art. 1.022, §1º, inciso I, do 

CPC, razão por que a MANTENHO nos moldes em que 

prolatada.CUMPRAM-SE as determinações remanescentes da sentença 

supracitada. INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’oeste/MT, 20 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.: 230876 Nr: 2317-33.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Zoetis Indústria de Produtos Veterinários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marques & Caetano Ltda., Vera Lucia Caetano 

Marques, Domingos Aparecido Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lucia da Silva Brito - 

OAB:286438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karlos Lock - OAB:16.828, 

MARCELO HAJAJ MERLINO - OAB:173974 OAB/SP, MARCO AURELIO 

MESTRE MEDEIROS - OAB:15401

 Vistos.

TRANSLADE-SE cópia do feito em apenso para os presentes autos.

Após, INTIME-SE a exequente para formular requerimento apto ao regular 

impulsionamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrido in albis, INTIME-SE pessoalmente a exequente para o mesmo 

fim, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 23 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.: 241966 Nr: 3880-28.2016.811.0011

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marques e Caetano Ltda, Domingos Aparecido Marques, 

Vera Lucia Caetano Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zoetes Industria de Produtos Veterinários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lucia da Silva Brito - 

OAB:SP / 286.438, Edineia Santos Dias - OAB:SP / 197.358

 (...)Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os presentes embargos à 

execução e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, I, do CPC.CONDENO a embargante ao pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios, fixados estes em 10% (dez por 

cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2.º, do art. 85, do 

CPC.Com o trânsito em julgado, TRANSLADE-SE cópia da presente 

decisão ao feito em apenso.Após, DESAPENSE-SE e ARQUIVE-SE. 

INTIME-SE.CUMPRA-SE.Mirassol D’Oeste/MT, 23 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.: 176089 Nr: 301-77.2013.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Márcia Marin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Santander S/A - Financiamento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adermo Mussi - OAB:2.935-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DE ROSSO 

AFONSO - OAB:195972, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A

 (...)Em assim sendo, por haver ocorrido o descumprimento da ordem 

judicial, a execução da multa astreinte devidamente corrigida, sob a 

incidência de juros e multa prevista no art. 523, §1º, do CPC, é medida que 

se impõe, e, por isso, CONHEÇO dos embargos aclaratórios e DOU 

PROVIMENTO.INTIME-SE a parte exequente para que no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente a memória do cálculo devidamente atualizado, 

observando a data correta de incidência dos juros e correção monetária, 

incidindo, ainda, a multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, §1º, 

do CPC, considerando que a execução continuou de maneira forçada 

mediante penhora online.Após, INTIME-SE a parte executada para 

manifestar acerca do montante apresentado, no prazo de 15 (quinze) 

dias, bem como para apresentar os dados bancários necessários à 

devolução do valor excedente bloqueado.ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol 

D’Oeste/MT, 06 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.: 19914 Nr: 388-14.2005.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Carlos da Cruz

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS ALVES DA CRUZ - 

OAB:5059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de “Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios”, proposta 

por Antônio Carlos da Cruz, em face da Fazenda do Estado de Mato 

Grosso, devidamente qualificados nos autos.

 Entre um ato e outro, mesmo devidamente intimado, tanto seus advogados 

como a parte autora, deixaram transcorrer o prazo sem dar 

prosseguimento no feito, conforme certidão de fls. 145.

Os autos vieram conclusos.

Eis o breve relatório. Fundamento e Decido.

Sem delongas, a ausência de impulso processual da parte autora, implica 

extinção anômala do processo, "ex vi" do art. 485, inciso III, do CPC.

Diante disso, não resta outra alternativa senão JULGAR EXTINTO O 

PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D´Oeste/MT, 20 de agosto de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

2ª Vara
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Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 234387 Nr: 4459-10.2015.811.0011

 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: Geyse Marcela Chiuchi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caixa Econômica Federal, Aplik Imobiliária Ltda 

- ME, Sebastião Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mercia Vilma do Carmo - 

OAB:8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROSSATO DA SILVA 

AVILA - OAB:10309, Wilson Roberto de Souza Moraes - OAB:4834

 Intimar os advogados das partes autora e requerida que foi designado o 

dia 12/09/2018, às 14h30, no local Rua Barão do Rio Branco, s/n, Bairro: 

Alto da Boa Vista, Cidade: Mirassol d'Oeste/MT, para instalação dos 

trabalhos periciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 207555 Nr: 1477-57.2014.811.0011

 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: Maria Ivonete Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação Etlética do Banco do Brasil, 

Valentim Tirapelli Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso - 

OAB:15.679, Juliana Fernandes Sá - OAB:16.655, MARCOS ANTONIO 

SILVA DE LIMA - OAB:19.919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - OAB:

 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: 1000460-27.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA SUELEN DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

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: 1000459-42.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA SUELEN DOS SANTOS SILVA (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: 1000466-34.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA OLIVEIRA DA SILVA (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: 1000464-64.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA OLIVEIRA DA SILVA (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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000426-52.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA (ADVOGADO(A))

GILSON CARLOS FERREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. De pronto, a despeito do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova 

sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de mediação/conciliação no presente feito, em razão da 

manifesta falta de interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se 

de execução de título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o 

exequente Gilson Carlos Ferreira pretende receber créditos oriundos de 

honorários arbitrados em causas onde este foi nomeado para patrocinar 

os interesses de pessoas carentes nesta Comarca. O exequente pugnou 

pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita em seu favor, contudo, 

postergo a apreciação do pedido, nos termos do art.54, paragrafo único. 

Desta forma, CITE-SE para, querendo, opor embargos no prazo de 30 

(trinta) dias. Certificado o não oferecimento de embargos, REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal de 

Justiça (NCPC, artigo 910, §1). CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 16 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: 1000084-75.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GONZAGA DE MENEZES (ADVOGADO(A))

MAURICIO DE SOUSA ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando o petitório de id nº 14216311, e, ante ao fato do 

digno advogado possuir poderes para dar e receber quitação, DEFIRO o 
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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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010111-32.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME TIAGO DE SOUZA (EXEQUENTE)

ROECSON VALADARES SA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A (EXECUTADO)

ANTONIO ARY FRANCO CESAR (ADVOGADO(A))

ATLANTICA COMPANHIA DE SEGUROS (EXECUTADO)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

DEBORA RENATA LINS CATTONI (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 13640046, 

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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000142-78.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA COSTA VICENTE LUCA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 13239572, 

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, 16 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000026-72.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES (ADVOGADO(A))

LUIS PINHEIRO FARIA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

TERRA BRASIL CAFE E INTERNET LTDA (EXECUTADO)

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 13929899, 

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, 16 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 48368 Nr: 3789-14.2010.811.0086

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Tadeu Ferreira, Sueli Casagrande Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pirajá Luiz Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 Nos termos da legislação vigente da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos com a finalidade de proceder a INTIMAÇÃO da parte Requerente, 

através de seu advogado, para comparecer na audiência de conciliação 

designada para o dia 12 de novembro de 2.018, às 13:30hs a ser 

realizada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca de Nova Mutum/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 48368 Nr: 3789-14.2010.811.0086

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Tadeu Ferreira, Sueli Casagrande Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pirajá Luiz Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 Nos termos da legislação vigente da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos com a finalidade de proceder a CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

através de seu advogado, para responder à presente ação, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, bem como sua INTIMAÇÃO para comparecer na 

audiência de conciliação designada para o dia 12 de novembro de 2.018, 

às 13:30hs a ser realizada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca de Nova Mutum/MT.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001648-24.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO (ADVOGADO(A))

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDIANE ALVES DOS SANTOS (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 1001648-24.2018.8.11.0086 Vistos. Em que 

pese tenha o requerente providenciado a expedição de nova notificação 

extrajudicial à requerida, não há prova de que a notificação se 

implementou, uma vez que a requerida se mudou. 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, a 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, 27 de agosto de 

2018 LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001223-94.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA DE CAMARGO (ADVOGADO(A))

MARIA VILMA COSTA MORENO DE LIMA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Adriano Xavier Pivetta (IMPETRADO)

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 1001223-94.2018.8.11.0086 SENTENÇA 

Vistos. Trata-se de mandado de segurança impetrado por MARIA VILMA 

COSTA MORENO DE LIMA, em face de suposto ato ilegal e abusivo 

praticado por PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA MUTUM/MT, Sr. Adriano 

Xavier Piveta, ambos já devidamente qualificados nos autos. A impetrante 

alega, em síntese, que participou do concurso público nº 001/2014 da 

Prefeitura de Municipal e do Serviço Social Autônomo de Água e Esgoto de 

Nova Mutum, para o cargo de professor nível superior licenciatura plena 

em Pedagogia, com previsão para 60 (sessenta) vagas no edital. 

Realizado o certame, a impetrante ficou classificada na 361ª posição, 

tendo o concurso sido prorrogado até 23.06.2018. Ocorre que, até a 

presente data, já foram convocados para o cargo até o 204º 

classificado/aprovado, e mesmo enquanto haviaclassificados/aprovados 

aguardando nomeação, a Prefeitura ainda assim abriu o processo seletivo 

simplificado de provas e títulos nº 001/2017 para contratação temporária 

de excepcional interesse, para professor com nível superior em 

pedagogia. Desse modo, a impetrante sustenta que a abertura de 

processo seletivo para contratação precária em detrimento do concurso 

público nº 001/2014 viola o direito da candidata aprovada e na lista de 

espera, que se mera expectativa de direito, passa a ter direito subjetivo à 

vaga. Assim, requer liminarmente sua nomeação e posse ao cargo de 

professor de pedagogia da rede municipal de ensino ou a reserva de sua 

vaga no referido concurso, até o julgamento final desta ação 

mandamental. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. Pois bem. Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra 

ato praticado pelo Prefeito Municipal de Nova Mutum/MT, com o argumento 

de violação de direito líquido e certo a candidata em concurso público, sob 

o argumento de preterição, por estar classificada no concurso público 

001/2014, ao tempo em que vêm sendo nomeados para o cargo de 

professor da educação básica – nível superior aprovados no processo 

seletivo simplificado 001/2017. No caso concreto, tem-se que a impetrante 

foi classificada/aprovada em 361º lugar no concurso público 001/2014, 

para o cargo de professor licenciatura plena em Pedagogia. Da 

documentação juntada, vê-se que até o momento foram nomeadas para tal 

cargo 204 pessoas, classificadas/aprovadas no referido certame. E, 

ainda, traz documentos de que foi aberto o processo seletivo nº 001/2017, 

o qual já proporcionou a nomeação de candidatos aprovados para o cargo 

de professor de educação básica - nível superior, ainda na suposta 

vigência do concurso público nº 001/2014, conforme documentos juntados 

sob o ID nº 13815701. No entanto, observe que se os cargos de 

professor da educação básica – nível superior fossem preenchidos com 

aprovados no concurso público nº 001/2014, ao invés de aprovados no 

processo seletivo simplificado nº 001/2017, como ocorreu na hipótese 

vertente, a impetrante não teria sido nomeada e empossada, uma vez que 

ocupa a 361ª posição. Assim, estamos certamente diante da hipótese do 

artigo 3º da Lei do Mandado de Segurança, que permite a utilização desta 

via constitucional para a defesa de interesse de terceiro, desde que o 

direito líquido e certo do impetrante seja idêntico ao do terceiro e também 

dela decorra, sob pena de ausência de legitimidade para tanto. Todavia, a 

Lei do Mandado de Segurança condiciona tal legitimidade extraordinária à 

notificação judicial do titular do direito, bem como a sua inércia, pelo prazo 

de 30 (trinta) dias, o que não se verificou no caso concreto. Ante o 

exposto, indefiro a petição inicial do mandado de segurança com 

fundamento no art. 10 da Lei nº 12.016/2009, extinguindo-o, por 

conseguinte, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas. Sem condenação em honorários nos termos 

do art. 25 da Lei nº 12.016/09 e da Súmula 512 do STF. Ciência ao 

Ministério Público. Nova Mutum/MT, 27 de agosto de 2018. LUCIANA DE 

SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001439-55.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON FLAVIO DE ANDRADES (ADVOGADO(A))

MARIA HELENA PAULA ALVES DE FIGUEREDO LEMES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DE ALBUQUERQUE (RÉU)

Magistrado(s):
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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 

____________________________________________________________

___________ 1001439-55.2018.8.11.0086 Vistos. Analisando os autos, 

verifico que a parte autora requereu os benefícios da justiça gratuita, 

contudo, nada comprovou. Dessa forma, intime-se o patrono da 

requerente para, nos termos dos artigos 320 e 321 do Código de Processo 

Civil, emendar a inicial, recolhendo o valor das custas ou comprovar a 

impossibilidade de fazê-lo, trazendo aos autos comprovante de 

rendimentos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do mesmo Código. Após, 

com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Às 

providências necessárias. Cumpra-se. Nova Mutum/MT, 27 de agosto de 

2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001656-98.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO FERNANDO MOTTA BONIN (ADVOGADO(A))

RAQUEL GADIR DE ANDRADE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (RÉU)

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 1001656-98.2018.8.11.0086 Vistos. 

Analisando os autos, verifico que a parte autora requereu os benefícios 

da justiça gratuita, contudo, nada comprovou. Dessa forma, intime-se o 

patrono da requerente para, nos termos dos artigos 320 e 321 do Código 

de Processo Civil, emendar a inicial, recolhendo o valor das custas ou 

comprovar a impossibilidade de fazê-lo, trazendo aos autos comprovante 

de rendimentos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do mesmo Código. 

Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Às 

providências necessárias. Cumpra-se. NOVA MUTUM, 27 de agosto de 

2018 LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1001667-30.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA BIANCHI DE AGUIAR (ADVOGADO(A))

RAFAEL GINDRI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (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 1001667-30.2018.8.11.0086 Vistos. 

Analisando os autos, verifico que a parte autora requereu os benefícios 

da justiça gratuita, contudo, nada comprovou. Ademais, atribuiu à causa 

valor inferior ao proveito econômico que pretende obter. Dessa forma, 

intime-se o patrono da requerente para, nos termos dos artigos 320 e 321 

do Código de Processo Civil, emendar a inicial, recolhendo o valor das 

custas ou comprovar a impossibilidade de fazê-lo, trazendo aos autos 

comprovante de rendimentos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do 

mesmo Código. Deverá a parte autora também, em igual prazo, retificar o 

valor da causa. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Às providências necessárias. Cumpra-se. NOVA 

MUTUM, 27 de agosto de 2018 LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1001672-52.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

IVONIR ALVES DIAS (ADVOGADO(A))

MARIA ANTONIA DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (RÉU)

MOVEIS ROMERA LTDA (RÉU)

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 1001672-52.2018.8.11.0086 Vistos. 

Tratando-se de parte autora analfabeta, a procuração ad judicia deve 

estar assinada por duas testemunhas. Assim, intime-se o patrono da 

requerente para em 15 (quinze) dias apresentar a documentação 

pertinente, sob pena de indeferimento da petição inicial. Cumpra-se. NOVA 

MUTUM, 27 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.: 90100 Nr: 12-11.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, SEBRAE - Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARMORARIA ARINOS LTDA ME, WAGNER 

GRANZOTO, REJANE DE SOUZA GRANZOTO

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manfestar sobre o resultado das buscas via sistema Infojud, requerendo 

que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001225-64.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI BERNARDO DE SOUZA (IMPETRANTE)

KATIA DE CAMARGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Adriano Xavier Pivetta (IMPETRADO)

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 1001225-64.2018.8.11.0086 SENTENÇA 

Vistos. Trata-se de mandado de segurança impetrado por SUELI 

BERNARDO DE SOUZA, em face de suposto ato ilegal e abusivo praticado 

por PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA MUTUM/MT, Sr. Adriano Xavier Piveta, 

ambos já devidamente qualificados nos autos. A impetrante alega, em 

síntese, que participou do concurso público nº 001/2014 da Prefeitura de 

Municipal e do Serviço Social Autônomo de Água e Esgoto de Nova Mutum, 

para o cargo de professor nível superior licenciatura plena em Pedagogia, 

com previsão para 60 (sessenta) vagas no edital. Realizado o certame, a 

impetrante ficou classificada na 323ª posição, tendo o concurso sido 

prorrogado até 23.06.2018. Ocorre que, até a presente data, já foram 

convocados para o cargo até o 204º classificado/aprovado, e mesmo 

enquanto havia classificados/aprovados aguardando nomeação, a 

Prefeitura ainda assim abriu o processo seletivo simplificado de provas e 

títulos nº 001/2017 para contratação temporária de excepcional interesse, 

para professor com nível superior em pedagogia. Desse modo, a 

impetrante sustenta que a abertura de processo seletivo para contratação 
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precária em detrimento do concurso público nº 001/2014 viola o direito da 

candidata aprovada e na lista de espera, que se mera expectativa de 

direito, passa a ter direito subjetivo à vaga. Assim, requer liminarmente sua 

nomeação e posse ao cargo de professor de pedagogia da rede municipal 

de ensino ou a reserva de sua vaga no referido concurso, até o 

julgamento final desta ação mandamental. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. Pois bem. Cuida-se de mandado de 

segurança impetrado contra ato praticado pelo Prefeito Municipal de Nova 

Mutum/MT, com o argumento de violação de direito líquido e certo a 

candidata em concurso público, sob o argumento de preterição, por estar 

classificada no concurso público 001/2014, ao tempo em que vêm sendo 

nomeados para o cargo de professor da educação básica – nível superior 

aprovados no processo seletivo simplificado 001/2017. No caso concreto, 

tem-se que a impetrante foi classificada/aprovada em 323º lugar no 

concurso público 001/2014, para o cargo de professor licenciatura plena 

em Pedagogia. Da documentação juntada, vê-se que até o momento foram 

nomeadas para tal cargo 204 pessoas, classificadas/aprovadas no 

referido certame. E, ainda, traz documentos de que foi aberto o processo 

seletivo nº 001/2017, o qual já proporcionou a nomeação de candidatos 

aprovados para o cargo de professor de educação básica - nível 

superior, ainda na suposta vigência do concurso público nº 001/2014, 

conforme documentos juntados sob os IDs nº 13815841, 13815842, 

13815843, 13815844, 13815845, 13815846, 13815848, 13815849, 

13815850 e 13815851. No entanto, observe que se os cargos de 

professor da educação básica – nível superior fossem preenchidos com 

aprovados no concurso público nº 001/2014, ao invés de aprovados no 

processo seletivo simplificado nº 001/2017, como ocorreu na hipótese 

vertente, a impetrante não teria sido nomeada e empossada, uma vez que 

ocupa a 323ª posição. Assim, estamos certamente diante da hipótese do 

artigo 3º da Lei do Mandado de Segurança, que permite a utilização desta 

via constitucional para a defesa de interesse de terceiro, desde que o 

direito líquido e certo do impetrante seja idêntico ao do terceiro e também 

dela decorra, sob pena de ausência de legitimidade para tanto. Todavia, a 

Lei do Mandado de Segurança condiciona tal legitimidade extraordinária à 

notificação judicial do titular do direito, bem como a sua inércia, pelo prazo 

de 30 (trinta) dias, o que não se verificou no caso concreto. Ante o 

exposto, indefiro a petição inicial do mandado de segurança com 

fundamento no art. 10 da Lei nº 12.016/2009, extinguindo-o, por 

conseguinte, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas. Sem condenação em honorários nos termos 

do art. 25 da Lei nº 12.016/09 e da Súmula 512 do STF. Ciência ao 

Ministério Público. Nova Mutum/MT, 27 de agosto de 2018. LUCIANA DE 

SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 41852 Nr: 1298-68.2009.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexsandro Miranda da Silva, Carlos Pereira 

Pulquério

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 Edital de Convocação de Jurados e Suplentes ME084

Sessão:

Dia:

Horas:

Jurados:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 71950 Nr: 464-26.2013.811.0086

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mary Christiane Bertaia Dal 

Maso - OAB:MT 13.390

 Vistos. Malgrado os entendimentos dos doutos Magistrados precedentes, 

filio-me do entendimento que as medidas protetivas têm natureza cautelar 

não subsistindo sem a ação penal. Assim, considerando que na ação 

penal promovida para apurar os fatos narrados quando do pedido da 

aplicação das medidas protetivas foi declarada extinta a punibilidade do 

suposto agressor, REVOGO a presente medida e, consequentemente 

determino o arquivamento destes autos, com as devidas baixas e 

anotações. Intimem-se o acusado e a vítima. Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 121022 Nr: 4131-44.2018.811.0086

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerdson da Guia e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Marcos Nunes Pereira 

- OAB:MT 15.481

 Vistos.

 Considerando o alvará de soltura expedido pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça (fl. 53), cumpra-se in totum, colocando o acusado imediatamente 

em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.

Ao proceder a soltura, consigne-se as advertências de praxe, 

salientando-se ao acusado que o descumprimento das medidas cautelares 

alternativas impostas na decisão colegiada, quais sejam: a) proibição de 

contato com a ofendida e seus familiares, por qualquer meio de 

comunicação; b2) proibição de se aproximar da ofendida e de seus 

familiares, no limite mínimo de 600 metros; c) proibição de frequentar a 

residência, trabalho e a casa da ofendida e de seus familiares; d) 

proibição de mudança de endereço sem comunicação do juízo 

processante; e) comparecimento a todos os atos do processo; poderá 

ensejar a decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 312, 

Parágrafo único, do Código de Processo Penal

Intime-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48652 Nr: 16-24.2011.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Allan Jeff de Souza Brandão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALLAN JEFF DE SOUZA BRANDÃO, Cpf: 

48731919120, Rg: 12537764, Filiação: Leoncio de Souza Brandão e Dilma 

Antonia da Silva Brandão, data de nascimento: 13/04/1974, brasileiro(a), 

natural de Várzea Grande-MT, casado(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: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

oferece DENÚNCIA em face de ALLAN JEFF DE SOUZA BRANDÃO. 

Consta que no dia 23 de novembro de 2010, por volta das 16h00min, no 

São de Beleza Essencial, nesta cidade, o denunciado consciente da 

licitude e reprovabilidade de sua conduta com intuito de direito, vendeu e 

expôs a venda e tinha em depósito, cópia de obra intelectual e fonograma 

reproduzido com violação de direito autoral, sem autorização do produtor 

ou de quem o represente, estava comercializando CDS E DVDs piratas. 

Ante o exposto, foi denunciado como incurso no art. 184, § 2º do Código 

Penal e art. 394 do CPP. Nova Mutum em 29/11/2011. Recebido a denúncia 

em 23/01/2012 decisão fls. 39 doa autos.

Despacho: Vistos.Considerando que a ré encontra-se em lugar incerto e 

não sabido, defiro a cota Ministerial de fl. 89-vº. Expeça-se o necessário 

para a citação por edital da denunciada, pelo prazo de 15 (quinze) dias, 
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nos termos do artigo 361 do CPP.Decorrido o prazo sem que a ré tenha 

comparecido ou constituído advogado nos autos, o que deverá ser 

devidamente certificado, o processo e o prazo prescricional ficarão 

automaticamente suspensos, independentemente de novo pronunciamento 

judicial, a partir do dia seguinte ao do término do prazo do edital (15 dias 

do prazo de dilação + 10 dias do prazo de resposta), pelo tempo 

correspondente ao da prescrição pela pena in abstrato (Súmula 415), a 

partir de quando o prazo prescricional voltará a fluir pelo tempo restante, 

descontando-se aquele já transcorrido entre a data do recebimento da 

denúncia e o do início da suspensão.Após o decurso do prazo, 

conclusos.Às providências.Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 22 de agosto de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 68259 Nr: 2948-08.2014.811.0012

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR FRANCISCO LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI RICHCIK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HALLEX SANDRO MINGOTI REGO 

- OAB:15093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em consequência, julgo improcedentes os pedidos de revisão da 

prestação alimentícia e de guarda compartilhada.Condeno a parte autora 

ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §2º, CPC), 

cuja exigibilidade fica suspensa por ser a parte autora beneficiária da 

gratuidade judiciária (art. 98, §3º do CPC).Certificado o trânsito em julgado, 

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 76007 Nr: 72-12.2016.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13.217-MT

 Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal para 

condenar o acusado MARCELO SANTANA DA SILVA, qualificado nos 

autos, como incurso nas penas dos artigos 129, §9º, c/c artigo 14, inciso 

II, e 147, “caput”, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei 

11.340/06...Reconheço o concurso material de crimes, nos termos do 

artigo 69 do Código Penal, razão pela qual somo as penas aplicadas, 

ficando o réu condenado ao total de 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de 

detenção.Nos termos da Súmula 269 do STJ, sendo o acusado 

reincidente, fixo-lhe o regime inicial SEMIABERTO para cumprimento de 

pena.Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas 

de direito, posto haver sido o crime cometido por meio de violência à 

pessoa. Nos termos do inciso I do artigo 77 do Código Penal, inviável o 

“sursis”. Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.Ante a 

inexistência de dilação probatória quanto ao prejuízo material sofrido pela 

vítima, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos, conforme 

determinado pelo CPP, artigo 387, inciso IV, sem prejuízo de, caso queira, 

a vítima discutir tal matéria no juízo cível.Em razão da insuficiência de 

recurso do acusado, isento-o do pagamento das custas 

judiciais.Transitada em julgado a presente decisão, certifique-se e:- 

expeça-se guia definitiva de execução;- oficie-se ao TRE/MT para as 

anotações cabíveis;Após, nada mais havendo, arquivem-se estes autos 

com as baixas e informações necessárias.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 74446 Nr: 2581-47.2015.811.0012

 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: VIVIAM VIVAS LINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VITOR SCEDRYZK 

BRAGA - OAB:15.429-MT, NADIA RIBEIRO DE FREITAS - 

OAB:18.069-MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial, nos termos do art. 487, I, CPC, para o fim de 

condenar o requerido ao pagamento das diferenças salariais decorrentes 

da conversão de cruzeiro real para URV, a partir do período não prescrito 

(23/10/2010), tendo por base o percentual a ser apurado em liquidação de 

sentença, que levará em conta a URV da data do efetivo pagamento nos 

meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994.A verba apurada deverá 

ser corrigida, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E), a partir da data de cada vencimento, e acrescida de 

juros moratórios equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica 

e juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, de 

acordo com o entendimento firmado no RE 870.947/SE.Considerando que a 

parte autora sucumbiu de maior parte dos pedidos, condeno-a ao 

pagamento de 80% (oitenta por cento) das custas processuais e 

despesas de ingresso, bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios, cujo percentual deverá ser fixado após a liquidação do 

presente “decisum” (art. 85, §4º, II do CPC), os quais ficam com a 

exigibilidade suspensa, por se tratar beneficiária da gratuidade judiciária 

(fl. 26), consoante art. 98, §3º do CPC.Sem custas ao requerido, em face 

do art. 3º, I da Lei Estadual nº 7.603/01. No mais, condeno-o ao pagamento 

de honorários advocatícios, cujo percentual deverá ser fixado após a 

liquidação do presente “decisum” (art. 85, §4º, II do CPC).Sentença sujeita 

a reexame necessário (artigo 496, I, do CPC), de modo que, decorrido o 

prazo para recursos voluntários, certifique-se e remeta-se o feito ao e. 

Tribunal de Justiça deste Estado.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 71304 Nr: 1253-82.2015.811.0012

 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: ANTONIO REGIO SOARES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, julgo parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento 

de sentença promovida pelo INSS, extinguindo o feito com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, e HOMOLOGO os cálculos 

apresentados pelo impugnante à fl. 101/102, com a seguinte 

ressalva:a)Valor principal: R$ 4.655,31 (quatro mil seiscentos e cinquenta 

e cinco reais e trinta e um centavos);b)Honorários advocatícios: R$ 465,53 

(quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e três 

centavos);c)Multa em razão do descumprimento da tutela antecipada no 

valor de R$ 4.655,31 (quatro mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e 

trinta e um centavos).Ante a sucumbência recíproca, condeno o 

impugnado/exequente ao pagamento de 40% (setenta por cento) das 

custas processuais, bem como em honorários advocatícios, os quais fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor tido como excesso de execução 

(R$ 6.944,69 – diferença entre o valor pretendido e aquele efetivamente 

devido), cuja exigibilidade fica suspensa por ser hipossuficiente e, 

portanto, beneficiário da gratuidade judiciária (art. 98, §3º, CPC).Isento o 
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executado do pagamento de sua cota-parte de custas na forma da pela 

Lei Estadual n. 7.603 do Estado do Mato Grosso.Condeno o 

executado/impugnante, Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ao 

pagamento de honorários advocatícios calculados sobre a base de 60% 

(sessenta por cento) do valor tido como excesso de execução, que 

corresponde ao valor de R$ 6.944,69, honorários que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre esta, perfazendo a quantia de R$ 694,46 (seiscentos e 

noventa e quatro reais e quarenta e seis centavos), em consonância com 

o art. 85, §3°, I, do CPC.Transitada em julgado, expeçam-se os ofícios 

requisitórios ao Egrégio Tribunal Federal da 1ª Região.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 87770 Nr: 1270-50.2017.811.0012

 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: DIULIA ALVES BORGES GONÇALVES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR DIAS MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON MIRANDA DUARTE - 

OAB:42.643/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, INDEFIRO A LIMINAR PARA FIXAÇÃO DE ALIMENTOS 

PROVISÓRIOS.3.DO PEDIDO DE RESTRIÇÃO VIA RENAJUD DO VEÍCULO 

EM COMUM.Considerando a presunção “juris tantum” de esforço comum 

dos cônjuges no que tange aos bens adquiridos na constância do 

matrimônio, bem como que eventual venda do veículo que se pretende 

partilhar acarretaria dano patrimonial à autora, DEFIRO O PEDIDO DE 

RESTRIÇÃO VIA SISTEMA RENAJUD, O QUE TANGE À TRANSFERÊNCIA 

do veículo GM CLASSIC SPIRIT, ano/modelo 2007/2008, cor prata, chassi 

nº 8AGSN19908R149805, placa JHV-4275, registrado em nome do 

requerido.Contudo, procedida nesta data diligência para tal fim, verifico 

que o veículo em questão encontra-se atualmente registrado em nome de 

pessoa estranha à lide - DANIEL VENICIUS ROCHSANTIN, motivo pelo qual 

de ixe i  de  p roceder  à  res t r i ção .4 .DA AUDIÊNA DE 

MEDIAÇÃO.Encaminhem-se os autos CEJUSC (Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania), para designação de dia e hora para 

realização da audiência de mediação, ...O prazo para contestação, de 15 

(quinze) dias úteis, será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial.Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até 2% (dois por) cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, devendo as partes serem cientificadas de tanto.As partes 

devem estar acompanhadas de seus advogados.5.DISPOSITIVO.Ante o 

exposto, desde já DECRETO O DIVÓRCIO de DIULIA ALVES BORGES 

GONÇALVES DIAS e de VALDEMIR DIAS MATOS, extinguindo o vínculo 

matrimonial e deveres dele decorrentes. A autora voltará a usar o nome de 

solteira. Expeça-se o necessário. Intime-se a parte autora do teor do 

presente “decisum”.Remetam-se os autos ao CEJUSC.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 60948 Nr: 2014-21.2012.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZULMIRA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELTON MAGNONE OLIVEIRA 

DOS SANTOS - OAB:14186/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de impugnação ao pedido de cumprimento de sentença que o 

Instituto Nacional do Seguro Social promove em desfavor dos cálculos 

apresentados por Zulmira Siqueira, em que, sustenta, em síntese, excesso 

de execução no montante de R$ 1.710,32 (um mil setecentos e dez reais e 

trinta e dois centavos), decorrente da utilização, pela exequente, de 

planilha de cálculo com correção monetária equivocada, conforme fls. 

136/139.

 Instado a manifestar, a exequente concordou com os cálculos 

apresentados pelo executado (fl. 143).

 Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Considerando que os cálculos da autarquia executada estão em harmonia 

com o determinado pelo ás fls. 60/63, bem como que a exequente 

concordou com o valor apresentado como devido, alternativa não resta 

que não a homologação dos cálculos de fls. 138/139.

Dispositivo.

Ante o exposto, julgo procedente a impugnação ao cumprimento de 

sentença, nos termos do art. 487, I do CPC.

Em consequência, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo executado 

às fls. 138/139.

Condeno o exequente ao pagamento das custas processuais 

eventualmente acrescidas com a presente impugnação ao cumprimento de 

sentença, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% sobre o valor tido como excesso de execução (R$ 1.710,32 – 

136/139), ficando a exigibilidade suspensa por ser beneficiário da 

gratuidade judiciária (art. 98, §3º, CPC).

Expeçam-se as devidas Requisições de Pequeno Valor em favor do 

exequente Zulmira Siqueira e seu causídico, Dr. Welton Magnone Oliveira 

dos Santos, observando os valores informados às fls. 138/139.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 31859 Nr: 2354-67.2009.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JUNIOR AGUIAR DE JESUS COUTEN, NAYARA AGUIAR 

DE JESUS COUTEN, LEIRIANA RIBEIRO DA SILVA COUTEN, JANIO DE 

JESUS COUTEN, MARIA DOLORES AGUIAR DE JESUS COUTEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSE CANDINI - OAB:8036/MT, 

MISAEL LUIZ INÁCIO - OAB:12.227/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de impugnação ao pedido de cumprimento de sentença que o 

Município de Nova Xavantina promove em desfavor dos cálculos 

apresentados pelo Contador Judicial, em que, sustenta, em síntese, 

excesso de execução nos valores referentes às pensões mensais e aos 

danos morais devidos, conforme fls. 358/378.

 Instado a manifestar, os exequentes concordaram com os cálculos 

apresentados pelo executado (fls. 379/380).

 Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Considerando que os cálculos do ente federado executado estão em 

harmonia com o determinado pelo às fls. 335/336, bem como que a 

exequente concordou com o valor apresentado como devido, alternativa 

não resta que não a homologação dos cálculos de fl. 371/378.

Dispositivo.

Ante o exposto, julgo procedente a impugnação ao cumprimento de 

sentença, nos termos do art. 487, I do CPC.

Em consequência, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo executado 

às fls. 371/378.

Condeno o exequente ao pagamento das custas processuais 

eventualmente acrescidas com a presente impugnação ao cumprimento de 

sentença, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% sobre o valor tido como excesso de execução (R$ 53.553,26 

– diferença entre o valor cobrado e o efetivamente devido), totalizando em 

R$ 5.355,32 (cinco mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e trinta e dois 

centavos).

Expeçam-se os devidos precatórios.

 Publique-se, registre-se, intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 60806 Nr: 1936-27.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO CESAR TOLOTTI, FLAVIA REGINA 

GONÇALVES REIS, ANDREA FABÍOLA TIETE BREITENBACH, ANTONIO 

ENIO BREITEMBACH, LEANDRO TOLOTTI, CLEMIR DOMINGOS TOLOTTI, 

ITELMAR LUIZ POSTAL, DEISY MARTINS DOS SANTOS TOLOTTI, 

LEONILSE RITA TOLOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 93, fixando prazo de 15 (quinze) dias para que o 

exequente junte aos autos a matricula 13.238 CRI, atualizada e completa, 

conforme disposto às fls. 90.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 62713 Nr: 1368-74.2013.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVINO OLIVEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Apresentado o cálculo (fls.169/171), intime-se a parte requerida para 

sobre ele se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 39402 Nr: 236-16.2012.811.0012

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESUS PEREIRA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA MULARI NASSAR 

NOBRE - OAB:14930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o retorno dos autos a este juízo "a quo", intimem-se as partes para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, observando quanto ao requerido o art. 183 do 

CPC, requererem o que entenderem de direito.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, certifique-se e arquive-se com 

as baixas de estilo e anotações de praxe.

 Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 64673 Nr: 167-13.2014.811.0012

 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: MÁRIO JOSÉ LUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o retorno dos autos a este juízo "a quo", intimem-se as partes para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, observando quanto ao requerido o art. 183 do 

CPC, requererem o que entenderem de direito.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, certifique-se e arquive-se com 

as baixas de estilo e anotações de praxe.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 64674 Nr: 168-95.2014.811.0012

 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: VANDA AUGUSTA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o retorno dos autos a este juízo "a quo", intimem-se as partes para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, observando quanto ao requerido o art. 183 do 

CPC, requererem o que entenderem de direito.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, certifique-se e arquive-se com 

as baixas de estilo e anotações de praxe.

 Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 101172 Nr: 1079-68.2018.811.0012

 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: BGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCDMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão pelo Decreto-lei 911/69 proposta 

por Banco GMAC S/A, em face de Daiany Chris Di Martini Camargo, todos 

qualificados nos autos.

Conforme consta de ref. 20, a parte autora desistiu da ação, antes da 

citação da parte ré.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte autora.

Eventuais penhoras e/ou restrições sobre bens deverão ser baixadas.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 82872 Nr: 3268-87.2016.811.0012

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMIANA CAROLINA BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FRANCISCA RUFINA DE FARIAS, 

CREUZA MENDES DE SOUZA, ELIZETH GOMES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - 

OAB:9747/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

Nova Xavantina/MT, 27 de agosto de 2018.

Luciene Kelly Marciano Roos

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 100631 Nr: 826-80.2018.811.0012

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEILSON GONÇALVES 

MENDES - OAB:20065/O

 Vistos.

Defiro o pedido autoral e parecer ministerial: intime-se o requerido, por 

intermédio de sua advogada constituída, a fim de que, em 3 dias, 

comprove nos autos o pagamento do valor remanescente devido a título 

de despesas extraordinárias, sob pena de prisão.

Eventuais descontentamentos do executado em relação à forma de 

prestação dos alimentos, deverão ser obejto de ação revisional, por meio 

da qual poderá, em tese, elevar o valor devido a fim de se exonerar do 

pagamento das despesas extraordinárias.

Sem prejuízo, intime-se pessoalmente a representante da parte autora a 

fim de que, daqui para o futuro, passe a guardar as receitas médicas e 

demais meios de prova que vinculem o filho do executado às despesas de 

que pretende ressarcimento, posto serem razoáveis as indagações do 

executado, cabendo-lhe prestar contas adequadamente, não bastando a 

tal fim a mera exibição de notas fiscais, especialmente quando tem outros 

filhos. Deverá ainda informar o número da conta bancária para 

recebimento dos valores depositados em juízo.

 Expeça-se alvará, conforme ref. 60.

Nova Xavantina/MT, 27 de agostode 2018.

Luciene Kelly Marciano Roos

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 86053 Nr: 181-89.2017.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGÚ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAKSON P DA SILVA E CIA LTDA ME, IVETE 

PEREIRA, JAKSON PAZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

contido nos autos (ref. 44), fazendo seus termos parte integrante desta 

decisão.

 Suspendo a ação de execução de Titulo Extrajudicial, bem como dos 

Embargos à Execução, até o cumprimento total do acordo.

 Cumpra-se, expeça-se o necessário.

Nova Xavantina/MT, 27 de agosto de 2018.

Luciene Kelly Marciano Roos

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 64314 Nr: 3072-25.2013.811.0012

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELICIANE LUIZA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Recebo a presente liquidação de sentença por arbitramento, nos termos 

do acórdão proferido nos autos principais, conforme disposto no art. 509, 

inciso I, do Código de Processo Civil.

Promovam-se as alterações necessárias no sistema e na capa dos autos.

Para a realização da perícia contábil nomeio a empresa Real Brasil, com 

endereço profissional na Av. Rubens de Mendonça, n° 1856, Bairro 

Bosque da Saúde, Sala 1403, Cuiabá-MT, CEP: 78050-000, com o telefone 

fixo n° +55 65 3052-7636, e-mail: Contato@realbrasil.com.br, que deverá 

ser intimada para manifestar concordância com o encargo e fixar os 

honorários periciais, no prazo de 05 (cinco) dias da intimação.

Com a apresentação da proposta dos honorários, digam as partes em 05 

(cinco) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem conclusos para 

decisão.

Cumpra-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 37704 Nr: 1263-68.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MAADSE, AAEJ, IAE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para manifestar-se quanto à resposta do 

Ofício juntado às fls. 97/99, no prazo de 10 (dez) dias.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 37719 Nr: 1278-37.2011.811.0012

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELTON NEVES VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10885/MT, TAÍSA ESTEVES MATSUBARA SANCHES - 

OAB:11360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para manifestar-se quanto à resposta do 

Ofício juntado às fls. 53/55, no prazo de 10 (dez) dias.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 66888 Nr: 1950-40.2014.811.0012

 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): CARMO E CARMO LTDA., MARIA DIVINA 

OLIVEIRA DO CARMO, PEDRO HENRIQUE DO CARMO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA VAZ DA 

SILVA - OAB:13391/MT

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para manifestar-se quanto à resposta do 

Ofício juntado às fls. 78/82, no prazo de 10 (dez) dias.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 60212 Nr: 1280-70.2012.811.0012

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO 

TOMAZ-Procurador do Estado de Mato Grosso-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para manifestar-se quanto à resposta do 

Ofício juntado às fls. 88/90, no prazo de 10 (dez) dias.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 64303 Nr: 3061-93.2013.811.0012

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA HELENA BARROSO GARCIA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13.179-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Recebo a presente liquidação de sentença por arbitramento, nos termos 

do acórdão proferido nos autos principais, conforme disposto no art. 509, 

inciso I, do Código de Processo Civil.

Promovam-se as alterações necessárias no sistema e na capa dos autos.

Para a realização da perícia contábil nomeio a empresa Real Brasil, com 

endereço profissional na Av. Rubens de Mendonça, n° 1856, Bairro 

Bosque da Saúde, Sala 1403, Cuiabá-MT, CEP: 78050-000, com o telefone 

fixo n° +55 65 3052-7636, e-mail: Contato@realbrasil.com.br, que deverá 

ser intimada para manifestar concordância com o encargo e fixar os 

honorários periciais, no prazo de 05 (cinco) dias da intimação.

Com a apresentação da proposta dos honorários, digam as partes em 05 

(cinco) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem conclusos para 

decisão.

Cumpra-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 60690 Nr: 1807-22.2012.811.0012

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FSG, IDSG, RFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente para dar prosseguimento ao 

feito, requerendo o que for de direito em 05 (cinco) dias.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 30377 Nr: 856-33.2009.811.0012

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO 

MINERAL-DNPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVALDO AMANCIO DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a penhora realizada, intime-se a parte exequente para 

requerer o que for de direito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 66652 Nr: 1754-70.2014.811.0012

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ARMINDA SEVERINA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13.179-B, FRANCISCA DE SÁ - OAB:16.391-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Recebo a presente liquidação de sentença por arbitramento, nos termos 

do acórdão proferido nos autos principais, conforme disposto no art. 509, 

inciso I, do Código de Processo Civil.

Promovam-se as alterações necessárias no sistema e na capa dos autos.

Para a realização da perícia contábil nomeio a empresa Real Brasil, com 

endereço profissional na Av. Rubens de Mendonça, n° 1856, Bairro 

Bosque da Saúde, Sala 1403, Cuiabá-MT, CEP: 78050-000, com o telefone 

fixo n° +55 65 3052-7636, e-mail: Contato@realbrasil.com.br, que deverá 

ser intimada para manifestar concordância com o encargo e fixar os 

honorários periciais, no prazo de 05 (cinco) dias da intimação.

Com a apresentação da proposta dos honorários, digam as partes em 05 

(cinco) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem conclusos para 

decisão.

Cumpra-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010461-85.2014.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SATURNINO LUIZ VIZIOLI MONTEIRO (EXEQUENTE)

WANDE ALVES DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

8010461-85.2014.8.11.0012. EXEQUENTE: SATURNINO LUIZ VIZIOLI 

MONTEIRO EXECUTADO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA ID 12783727: o 

feito já se encontra na fase de cumprimento de sentença. Conforme 

requerido pelo exequente, intime-se a parte executada para efetuar o 

pagamento da quantia informada em petição de ID 1278327, no prazo de 

quinze dias, sob pena de serem penhorados bens suficientes para 

garantia da execução. NOVA XAVANTINA, 27 de agosto de 2018. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010472-46.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR CAMILO DA SILVA (REQUERENTE)

MARCIA APARECIDA SPOHR (REQUERENTE)

LEONY ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MIRIAN FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

WALMIR ARRUDA COSTA (REQUERENTE)

TANIA MARIA REZENDE LIMA (REQUERENTE)

OLGA MARIA AIRES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

NILVA DE JESUS NUNES (REQUERENTE)

MONICA FERREIRA DE MOURA (REQUERENTE)

NELSON ZILLI (REQUERENTE)

DEBORA SUZANA RAMOS DE MORAES ARMANDO (ADVOGADO(A))

ROMEU ALBANO KASPER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

8010472-46.2016.8.11.0012. REQUERENTE: MONICA FERREIRA DE 

MOURA, MARCIA APARECIDA SPOHR, LEONY ALVES DE OLIVEIRA, 

MIRIAN FERREIRA DOS SANTOS, WALMIR ARRUDA COSTA, VALDIR 

CAMILO DA SILVA, OLGA MARIA AIRES DE ALMEIDA, NILVA DE JESUS 

NUNES, TANIA MARIA REZENDE LIMA, ROMEU ALBANO KASPER, 

NELSON ZILLI REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA ID 

13293843: indefiro o pedido. Diversamento do quanto sustentado em 

petição, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, havendo incompetência 

territorial, o feito será extinto, nos moldes do art. 51, inciso III, da lei n. 

9.099/95, o que foi feito, conforme sentença proferida em ID 9150618, 

inexistinto base legal para determinar a remessa do feito à Justiça Comum, 

principalmente diante do trânsito em julgado da sentença prolatada. Deste 

modo, satisfeita a tutela jurisdicional, arquivem-se os autos com as baixas 

devidas. Intime-se. NOVA XAVANTINA, 27 de agosto de 2018. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010475-98.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

LEONARDO NUNES MANOEL (REQUERENTE)

GLADES FURINI (REQUERENTE)
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DEBORA SUZANA RAMOS DE MORAES ARMANDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

8010475-98.2016.8.11.0012. REQUERENTE: MARIA DO SOCORRO DO 

NASCIMENTO, GLADES FURINI, LEONARDO NUNES MANOEL REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA ID 13293846: indefiro o pedido. 

Diversamento do quanto sustentado em petição, no âmbito dos Juizados 

Especiais Cíveis, havendo incompetência territorial, o feito será extinto, 

nos moldes do art. 51, inciso III, da lei n. 9.099/95, o que foi feito, conforme 

sentença proferida em ID 9567937, inexistinto base legal para determinar a 

remessa do feito à Justiça Comum, principalmente diante do trânsito em 

julgado da sentença prolatada. Deste modo, satisfeita a tutela jurisdicional, 

arquivem-se os autos com as baixas devidas. Intime-se. NOVA 

XAVANTINA, 27 de agosto de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto em Substituição Legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010364-56.2012.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FONSECA (REQUERENTE)

WANDE ALVES DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SETAE - SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE NOVA 

XAVANTINA - JUIZADO ESPECIAL Vistos. I - Intimem-se as partes acerca 

do retorno dos autos da Egrégia Turma Recursal Única. II - Caso não haja 

condenação ou nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. NX, 27 de agosto de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010166-43.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA GOMES DE JESUS (REQUERENTE)

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER ADMINISTRADORA DOS CONSORCIOS SEGURO - 

DPVAT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

8010166-43.2017.8.11.0012. REQUERENTE: APARECIDA GOMES DE 

JESUS REQUERIDO: SEGURADORA LIDER ADMINISTRADORA DOS 

CONSORCIOS SEGURO - DPVAT Cumprida voluntariamente a obrigação 

imposta em sentença, expeça-se alvará para levantamento da quantia 

depositada e seus acréscimos legais, em favor da parte autora, conforme 

solicitado em petição. O autorizado deverá possuir poderes para a prática 

do ato. Atente-se o Cartório para o art. 1º, §1º, do Provimento n. 68/2018 

do CNJ, o qual estabelece que o levantamento de valores somente poderá 

ser efetivado após dois dias do esgotamento do prazo para recurso: “Art 

1º. As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso. § 1º. 

O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para recurso.” Nada mais sendo requerido, dê-se 

baixa no Cartório do Distribuidor e arquivem-se os autos. NOVA 

XAVANTINA, 27 de agosto de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010479-38.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIS MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

8010479-38.2016.8.11.0012. REQUERENTE: VALDINEIS MARTINS DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A A parte autora concordou 

com os valores depositados pela parte ré (ID 14406905). Cumprida 

voluntariamente a obrigação imposta em sentença, expeça-se alvará para 

levantamento da quantia depositada e seus acréscimos legais, em favor 

da parte autora, conforme solicitado em petição. O autorizado deverá 

possuir poderes para a prática do ato. Atente-se o Cartório para o art. 1º, 

§1º, do Provimento n. 68/2018 do CNJ, o qual estabelece que o 

levantamento de valores somente poderá ser efetivado após dois dias do 

esgotamento do prazo para recurso: “Art 1º. As decisões, monocráticas e 

colegiadas, que deferem pedido de levantamento de depósito 

condicionam-se necessariamente à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso. § 1º. O levantamento 

somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do 

prazo para recurso.” Nada mais sendo requerido, dê-se baixa no Cartório 

do Distribuidor e arquivem-se os autos. NOVA XAVANTINA, 27 de agosto 

de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010364-51.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE FILIPE CONDE NETO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ (ADVOGADO(A))

LEONARDO SULZER PARADA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

8010364-51.2015.8.11.0012. REQUERENTE: JORGE FILIPE CONDE NETO 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA, BANCO 

BRADESCO S.A. A parte autora, regularmente intimada, concordou com os 

valores depositados pelos réus. Cumprida voluntariamente a obrigação 

imposta em sentença, expeça-se alvará para levantamento da quantia 

depositada e seus acréscimos legais, em favor da parte autora, conforme 

solicitado em petição. O autorizado deverá possuir poderes para a prática 

do ato. Atente-se o Cartório para o art. 1º, §1º, do Provimento n. 68/2018 

do CNJ, o qual estabelece que o levantamento de valores somente poderá 

ser efetivado após dois dias do esgotamento do prazo para recurso: “Art 

1º. As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso. § 1º. 

O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para recurso.” Nada mais sendo requerido, dê-se 

baixa no Cartório do Distribuidor e arquivem-se os autos. NOVA 

XAVANTINA, 27 de agosto de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010517-50.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ANA COUTRINS DA SILVA (REQUERENTE)

HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO (ADVOGADO(A))

LARISSA RIBEIRO ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

8010517-50.2016.8.11.0012. REQUERENTE: ANA COUTRINS DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A Cumprida voluntariamente a 

obrigação imposta em sentença, expeça-se alvará para levantamento da 

quantia depositada e seus acréscimos legais, em favor da parte autora, 

conforme solicitado em petição. O autorizado deverá possuir poderes para 

a prática do ato. Atente-se o Cartório para o art. 1º, §1º, do Provimento n. 

68/2018 do CNJ, o qual estabelece que o levantamento de valores 

somente poderá ser efetivado após dois dias do esgotamento do prazo 

para recurso: “Art 1º. As decisões, monocráticas e colegiadas, que 

deferem pedido de levantamento de depósito condicionam-se 

necessariamente à intimação da parte contrária para, querendo, 

apresentar impugnação ou recurso. § 1º. O levantamento somente poderá 

ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo para 

recurso.” Nada mais sendo requerido, dê-se baixa no Cartório do 

Distribuidor e arquivem-se os autos. NOVA XAVANTINA, 27 de agosto de 

2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-48.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA DA SILVA (REQUERENTE)

WANDE ALVES DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000051-48.2018.8.11.0012. REQUERENTE: PAMELA DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

VISTO EM SENTENÇA. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 

da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência nos termos do art. 355, inciso I do NCPC. DA 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA Trata-se de ação na qual objetiva a 

parte autora indenização por danos morais por falha na prestação de 

serviços pela reclamada, no que tange a não transferência de titularidade 

da Unidade Consumidora para o inquilino do imóvel após solicitação de 

religação da UC. A reclamante diz ser responsável pela unidade 

consumidora Nº 6/2216619-3, e que em data de 07/02/2017 alugou o 

imóvel de sua propriedade pelo período de 06 (seis) meses para o Sr. 

César Quadros de Oliveira, sendo na oportunidade transferida a 

titularidade e a responsabilidade da UC para o seu nome, sendo que após 

o término do período de locação foi pedido o desligamento da UC em data 

de 06/09/2017 conforme Ordem de Serviço constante no ID Nº 11947993. 

Que após o desligamento da UC o imóvel novamente foi alugado em data 

de 14/09/2017 pelo período de 06 (seis) meses para o Sr. Marcos Windel 

Guimarães, oportunidade em que foi solicitado a religação da UC em data 

de 18/09/2017 conforme Ordem de Serviço constante no ID Nº 11948091. 

Ocorre que a reclamada ao religar a UC não transferiu a titularidade para o 

novo inquilino, permanecendo a UC em nome do antigo inquilino César 

Quadros de Oliveira, e como consequência gerando portanto faturas em 

seu nome, faturas estas que não foram pagas pelo novo inquilino levando 

o nome do antigo inquilino César Quadros de Oliveira para o cadastro de 

inadimplentes conforme extrato de consulta SPC/SERASA constante no ID 

Nº 11948129. Diante dos fatos a reclamante teve que arcar com as 

faturas não pagas pelo inquilino Marcos Windel Guimarães, após ameaças 

do inquilino negativado César Quadros de Oliveira, totalizando o valor de 

R$ 205,11 (duzentos e cinco reais e onze centavos), para retirar e excluir 

o nome do inquilino César Quadros de Oliveira da cadastro de 

inadimplentes, uma vez que ele não era o responsável pelo consumo da 

UC após a sua saída do imóvel e consequente desligamento da UC 

conforme Ordem de Serviço constante no ID Nº 11947993. Em 

contestação, a Reclamada sustenta que a parte autora é ilegítima e, no 

mérito, aduziu a inexistência de nenhuma irregularidade na prestação de 

seus serviços, atribuindo a responsabilidade do consumo de energia a 

reclamante, alegando que em momento algum foi solicitado o desligamento 

da UC e também não houve pedido de religação da referida UC, 

requerendo por fim a improcedência dos pedidos contidos na inicial. Pois 

bem. Denota-se dos autos que a legitimidade ativa para ingressar com a 

ação pelo suposto prejuízo seria de César Quadros de Oliveira, eis que em 

nome deste estava a unidade consumidora e sobre quem recaiu a 

negativação do nome. A lei processual civil assim determina: "Art. 18. 

Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando 

autorizado pelo ordenamento jurídico." Ademais, eventual sub-rogação da 

eventual dívida que deveria ser paga pelo novo inquilino Marcos Windel 

Guimarães, nos termos do art. 346, III, do CC; não faz com que a parte 

autora possua legitimidade ativa para demandar em face da prestadora do 

serviço. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Deixo de 

condenar a reclamante ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. Nova Xavantina, 27 de agosto de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da 

Silva Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000234-53.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

KEILER COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000234-53.2017.8.11.0012. REQUERENTE: KEILER COSTA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE S E N T E N Ç A I – RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). 

Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de 

inscrição indevida dos dados do Reclamante nos cadastros de proteção 

ao crédito, por dívidas que o autor não reconhece referente ao débito no 

valor de no valor de R$ 102,70 (cento e dois reais e setenta centavos). 

Pugna ao final, pela declaração de inexistência do débito que originou a 

referida inscrição, bem como condenação da reclamada em pagamento 

pela reparação por danos morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 

Não merece acolhida a alegação de incompetência do Juízo, porquanto 

não se trata de causa complexa que demandaria realização de prova 

pericial, estando, aliás, a postulação instruída com documentos hábeis ao 

deslinde da causa. No mérito a pretensão merece juízo de 

IMPROCEDÊNCIA. Compulsando os documentos juntados com a 

contestação, constata-se que, diversamente do que o autor sustenta, o 

reclamante possui vínculo jurídico junto à reclamada, conforme contrato e 

documentos pessoais anexos aos autos, mas não realizou pagamentos. 

Esse fato ensejou a pendência atual, que foi devidamente cobrada, nos 

termos da legislação vigente. Assim, de acordo com o que se lê dos 

extratos, a parte autora valeu-se dos serviços prestados pelo Reclamado, 

não tendo regularizado a inadimplência. Verifico dos autos que a 

documentação apresentada pela requerente se limitou a referido extrato, 

além de documentos pessoais. Demais disso a própria reclamante se 

manifestou pelo julgamento antecipado da lide, abrindo mão da produção 

de novas provas em audiência. Acerca do ônus da prova descreve o 

Novo Código de 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 
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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) Por outro lado, no que 

concerne ao pedido de condenação em litigância de má-fé, indefiro-o, uma 

vez que tal situação não restou caracterizada nos autos; tendo por base o 

art. 80 do CPC. III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos iniciais feitos por KEILER COSTA DA SILVA em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S/A. Deixo de condenar a reclamante 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). Sem custas 

e honorários advocatícios (54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Projeto de sentença submetido à homologação, conforme art. 

40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Nova Xavantina, 27 de agosto de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000600-59.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO (ADVOGADO(A))

JEAN CARLOS DE MENEZES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERIDO)

 

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora 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 do feito, nos termos do artigo 290 do Código 

de Processo Civil e o Provimento nº 43/2014-CGJ, bem como indicar sua 

profissão (artigo 319, inciso II, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000606-66.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

NELDI GORETTI ODERDENGE (IMPETRANTE)

PAULO RENATO CARDOSO PAIAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para tomar ciência da sentença, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000616-13.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL (REQUERENTE)

EDUARDO VANZELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTINHO ANGONESE (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça para cumprimento do mandado ou ofereça meios para o 

cumprimento. Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do 

site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de 

Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de 

pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento. 

ZÉLIA ALVES BISPO DA SILVA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000644-78.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORIDES SANTOS DA CONSEICAO (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça para cumprimento do mandado ou ofereça meios para o 

cumprimento. Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do 

site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de 

Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de 

pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento. 

ZÉLIA ALVES BISPO DA SILVA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000450-78.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNA FERNANDA DUARTE (REQUERIDO)

LUIS CARLOS RAMOS COMERCIO E SERVICOS - ME (REQUERIDO)

LUIS CARLOS RAMOS (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Impulsiono 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 4010 Nr: 302-51.1999.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Sobreira Junior, Wilma Catein 

Sobreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7.669-O/MT, João Oliveira de Lima - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de desarquivamento do feito (fls.74).

Intime-se a parte interessada para que manifeste nos autos no prazo de 

05 (cinco) dias.

Nada sendo requerido, ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 14232 Nr: 675-72.2005.811.0044

 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: Geraldo Pariz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indústria e Comércio Lotus S/A, Macotec 
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Indústria Mecânica e Comércio Ltda, Dinea Fátima Fantinato de Witt, 

Vergílio de Witt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de desarquivamento do feito (fls.172).

Intime-se a parte interessada para que manifeste nos autos no prazo de 

05 (cinco) dias.

Nada sendo requerido, ao arquivo.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 89059 Nr: 2067-90.2018.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucineide da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Lurdes Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT, Kristhian Bruno Souza Tondorf - OAB:24925/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência, determinando a 

expedição do mandado de reintegração de posse em favor da parte 

autora, do imóvel descrito na inicial, como sendo: Rua Brilhante, com 

encontro com a Rua Bakairi, s/nº, Bairro Novo Horizonte, 

Paranatinga-MT.Como forma de evitar qualquer prejuízo as partes, 

determino à autora, que mantém o imóvel nas condições que se encontrar, 

sendo vedado qualquer forma de oneração ou alienação do mesmo, até o 

transito em julgado da sentença final.Intimem-se as partes da presente 

decisão.Concedo o prazo de 10 dias para a desocupação 

voluntária.Decorrido o prazo de desocupação voluntária, expeça-se 

mando de reintegração em favor da autora.Cite-se a parte ré para 

querendo apresentar defesa no prazo de 15 dias, nos termos do art. 564 

parágrafo único do Código de Processo Civil.Decorrido o prazo para 

apresentação de contestação, com ou sem manifestação da parte ré, 

abra-se vista à parte autora para deliberação em 15 dias.Intimem-se. 

Cumpra-se.Paranatinga/MT, 27 de agosto de 2018.Jorge Hassib 

IbrahimJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000572-91.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN ALEXANDRA ELLER (ADVOGADO(A))

HUDSON DE S. SANCHES - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVELIZE NATALIA BENEVIDES (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente da correspondência devolvida supra.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000554-70.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GISLA ESTELA MIRANDA PORTO (ADVOGADO(A))

JAQUELINE NUNES DE SOUZA (REQUERENTE)

JUNIELLE LARISSA FERREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLAN DA ROCHA SILVEIRA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente da correspondência devolvida supra.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68624 Nr: 2212-54.2014.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORIVAL FERREIRA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O, VALDEMAR SOUZA SANTOS - OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para que, no prazo de lei, se manifeste sobre as 

fls. 139/141 no prazo de lei para que posteriormente seja elaborado os 

alvarás tendo em vista que os valores tem prazo podendo retornar ao 

Tesouro Nacional.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 61206 Nr: 1073-38.2012.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: S. DA ROSA COMERCIO - ME, SILVANA DA ROSA, 

CRISTIANI REBELATTO ROSSETTI, CARLOS RODRIGUES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI REBELATTO 

ROSSETTI - OAB:10431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 FINALIDADE: intimar a advogada da parte exequente para informar os 

dados bancários para transferência dos valores vinculados às fls. 439.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 67108 Nr: 958-46.2014.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO EDUARDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13563

 FINALIDADE: intimar o advogado do denunciado da sentença a seguir 

transcrita: Trata-se de ação penal pública promovida pelo Ministério 

Público contra LEANDRO EDUARDO DOS SANTOS. Compulsando os 

autos, verifico que foi aplicada a suspensão condicional do processo ao 

denunciado, conforme decisão de fl. 70. Parecer do Ministério Público pela 

extinção da punibilidade de LEANDRO EDUARDO DOS SANTOS, 

considerando o cumprimento integral da pena, bem como não há notícia da 

prática de novo crime. É o relatório. Decido. Diante do transcurso do prazo 

de dois anos sem a revogação do benefício e tendo em vista o 

cumprimento integral da medida imposta (fl. 70), tenho que a extinção da 

punibilidade é medida que se impõe. Pelo exposto, em consonância com o 

parecer ministerial, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE do denunciado 

LEANDRO EDUARDO DOS SANTOS, qualificado nos autos, nos termos do 

art. 89, §5º da Lei 9.099/95. Transitando em julgado esta decisão, 

procedam-se as baixas e anotações de estilo, arquivando-se os autos. P. 

R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 62434 Nr: 2420-09.2012.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI - 

UNIVALI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE DAYANE DOS SANTOS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032628/8/2018 Página 366 de 504



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES PAMPLONA 

ZIMMERMANN - OAB:8685

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o(a) advogado(a) da parte autora da sentença a 

seguir transcrita: Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta 

pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ - UNIVALI, em face 

de ALINE DAYANE DOS SANTOS. No decorrer do procedimento, a parte 

executada efetuou o pagamento do débito perquirido, conforme petição de 

fl. 48. É o relatório. Decido. Como se depreende dos autos, executado 

quitou integralmente a dívida. O feito executivo, portanto, alcançou o seu 

objetivo, consoante a regra do art. 924, II, do Código de Processo Civil: 

“Art. 924. Extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita;” 

Ante o exposto, havendo o pagamento integral do débito, declaro extinta a 

execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações 

de estilo. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 80886 Nr: 3005-22.2016.811.0023

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DA SILVA PROENÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:39277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para manifestar-se 

no prazo de 5(cinco) dias sobre os termos da certidão do Senhor Meirinho 

de fls. 47, que cota o ressarcimento no valor de R$ 60,00(sessenta reais), 

referente à 2(duas) diligências para a citação do(s( requerido(s).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 70447 Nr: 3650-18.2014.811.0023

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR HIPOLITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roselucia Rodrigues de 

Souza - OAB:16071/O

 Finalidade: Intimação da advogada do reeducando, para manifestar-se 

sobre o cálculo penal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o silêncio 

ser subentendido como concordância tácita.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 91011 Nr: 1974-93.2018.811.0023

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIBI MARQUES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:18658

 Finalidade: Intimação do advogado do reeducando Dr. Cezar Calinosk 

Junior, para manifestar-se sobre o cálculo penal, no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de o silêncio ser subentendido como concordância tácita.

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103210 Nr: 3411-10.2015.811.0013

 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): FABIO JUNIOR DOMINGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FABIO JUNIOR DOMINGOS, Cpf: 

70053936191, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR o réu para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Despacho/Decisão: Expeça-se edital para cumprir a decisão de ref. 

125.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, 24 de agosto de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158971 Nr: 12411-63.2017.811.0013

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO JUNIOR DA SILVA BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FABIO JUNIOR DA SILVA BISPO, Cpf: 

01079529128. 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: 20/12/2017.

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

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de FABIO JUNIOR DA 

SILVA BISPO, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 1260/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 20/12/2017

 - Valor Total: R$1.033,53 - Valor Atualizado: R$1.033,53 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos.I – Cite-se o executado, por carta, nos termos 

do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80 , para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados 

na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. 

II – Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários 

advocatícios em 05% (cinco por cento) sobre o valor da execução.III – Na 

hipótese da citação por carta restar frustrada ou não sendo o AR 

devolvido no prazo de 15 dias, independentemente de nova manifestação 

da Fazenda Pública, como expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso 

III, da LEF, proceda-se com a citação por edital. Expeça-se Edital de 

Citação com as informações necessárias previstas no inciso IVdo mesmo 

artigo 8º e com o prazo de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural apropriado 

e publique-se uma vez no órgão oficial. IV – Decorrido o prazo da citação 

sem o pagamento do débito, intime-se o exequente para que, no prazo de 

15 dias, indique bens para a formalização da penhora, sob pena dos autos 

serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. V – Desde já, deixo consignado que, 

em virtude do volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e 

considerando o seu atual quadro funcional, e ainda mais, corroborado com 

os efeitos práticos do artigo 615-A do CPC , aplicado analogicamente 

neste caso por força do artigo 1º da LEF , não será deferida a expedição 

de ofícios com o objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja 

obrigação legal competente à própria exequente, que pode, inclusive, se 

valer do permissivo processual contido no artigo 615-A do CPC. Relevante 

ressaltar ainda que a expedição de ofícios com este objetivo somente é 

viável em situações excepcionais, quando o credor já esgotou todos os 

meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS) .VI – Na 
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oportunidade, importante também consignar que é imprescindível a 

informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado 

do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – 

Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do 

artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos 

ao arquivo provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o 

do Relatório Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a 

Fazenda Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, 

caso encontre algum bem a ser penhorado, ficando, desde já ciente de 

que a não indicação de bem a ser penhorado ensejará o arquivamento em 

definitivo. Na ocasião, informo que, para efeito de celeridade processual, 

eventual petição de desarquivamento deverá constar expressamente o 

bem a ser penhorado. VIII – Em caso de desarquivamento e reiteração 

injustificada de penhora on line, sem a indicação de bens, fica desde já 

ciente o exequente que o processo será extinto sem julgamento de mérito, 

na forma do art.485, III do CPC - por não promover os atos e as diligências 

que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, 

independente de intimação para tal ato, vez que cientificado ab 

initio;Cumpra-se.

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

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

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria de Fátima Lemos 

França, digitei.

Pontes e Lacerda, 24 de agosto de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156540 Nr: 11078-76.2017.811.0013

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Equibov Produtos Agropecuários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EQUIBOV PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA, CNPJ: 09085963000100, Inscrição Estadual: 13.344.693-0. 

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: 23/11/2017.

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

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de EQUIBOV PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 606/2017/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/11/2017

 - Valor Total: R$2.851,12 - Valor Atualizado: R$2.851,12 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos.I – Cite-se o executado, por carta, nos termos 

do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80 , para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados 

na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. 

II – Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários 

advocatícios em 05% (cinco por cento) sobre o valor da execução.III – Na 

hipótese da citação por carta restar frustrada ou não sendo o AR 

devolvido no prazo de 15 dias, independentemente de nova manifestação 

da Fazenda Pública, como expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso 

III, da LEF , proceda-se com a citação por edital. Expeça-se Edital de 

Citação com as informações necessárias previstas no inciso IVdo mesmo 

artigo 8º e com o prazo de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural apropriado 

e publique-se uma vez no órgão oficial. IV – Decorrido o prazo da citação 

sem o pagamento do débito, intime-se o exequente para que, no prazo de 

15 dias, indique bens para a formalização da penhora, sob pena dos autos 

serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. V – Desde já, deixo consignado que, 

em virtude do volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e 

considerando o seu atual quadro funcional, e ainda mais, corroborado com 

os efeitos práticos do artigo 615-A do CPC , aplicado analogicamente 

neste caso por força do artigo 1º da LEF , não será deferida a expedição 

de ofícios com o objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja 

obrigação legal competente à própria exequente, que pode, inclusive, se 

valer do permissivo processual contido no artigo 615-A do CPC. Relevante 

ressaltar ainda que a expedição de ofícios com este objetivo somente é 

viável em situações excepcionais, quando o credor já esgotou todos os 

meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS) .VI – Na 

oportunidade, importante também consignar que é imprescindível a 

informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado 

do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – 

Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do 

artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos 

ao arquivo provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o 

do Relatório Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a 

Fazenda Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, 

caso encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para 

efeito de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento 

deverá constar expressamente o bem a ser penhorado. Cumpra-se.

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

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

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria de Fátima Lemos 

França, digitei.

Pontes e Lacerda, 24 de agosto de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156517 Nr: 11064-92.2017.811.0013

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARANTES ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ARANTES ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 

04113497000539. 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: 23/11/2017.

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

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de ARANTES 

ALIMENTOS LTDA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 588/2017/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 22/11/2017

 - Valor Total: R$82.635,37 - Valor Atualizado: R$82.635,37 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos.I – Cite-se o executado, por carta, nos termos 

do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80 , para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados 

na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. 
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II – Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários 

advocatícios em 05% (cinco por cento) sobre o valor da execução.III – Na 

hipótese da citação por carta restar frustrada ou não sendo o AR 

devolvido no prazo de 15 dias, independentemente de nova manifestação 

da Fazenda Pública, como expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso 

III, da LEF , proceda-se com a citação por edital. Expeça-se Edital de 

Citação com as informações necessárias previstas no inciso IVdo mesmo 

artigo 8º e com o prazo de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural apropriado 

e publique-se uma vez no órgão oficial. IV – Decorrido o prazo da citação 

sem o pagamento do débito, intime-se o exequente para que, no prazo de 

15 dias, indique bens para a formalização da penhora, sob pena dos autos 

serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. V – Desde já, deixo consignado que, 

em virtude do volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e 

considerando o seu atual quadro funcional, e ainda mais, corroborado com 

os efeitos práticos do artigo 615-A do CPC , aplicado analogicamente 

neste caso por força do artigo 1º da LEF , não será deferida a expedição 

de ofícios com o objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja 

obrigação legal competente à própria exequente, que pode, inclusive, se 

valer do permissivo processual contido no artigo 615-A do CPC. Relevante 

ressaltar ainda que a expedição de ofícios com este objetivo somente é 

viável em situações excepcionais, quando o credor já esgotou todos os 

meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS) .VI – Na 

oportunidade, importante também consignar que é imprescindível a 

informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado 

do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – 

Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do 

artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos 

ao arquivo provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o 

do Relatório Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a 

Fazenda Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, 

caso encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para 

efeito de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento 

deverá constar expressamente o bem a ser penhorado. Cumpra-se.

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

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

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria de Fátima Lemos 

França, digitei.

Pontes e Lacerda, 24 de agosto de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166441 Nr: 3382-52.2018.811.0013

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Cosme Silva dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RICARDO COSME SILVA DOS SANTOS, 

Cpf: 00642441138, Rg: 1482827-8, Filiação: Ivani Marília da Silva e Antonio 

João dos Santos, data de nascimento: 14/03/1987, brasileiro(a), natural de 

Pontes e Lacerda-MT, solteiro(a), empresário, Telefone 266-3080. 

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: 06/04/2018.

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

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de RICARDO COSME 

SILVA DOS SANTOS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 453/2018, 454/2018, 455/2018, 456/2018 (MAIS 10 

OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 13/03/2018

 - Valor Total: R$36.259,75 - Valor Atualizado: R$36.259,75 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos.I – Cite-se o executado, por carta, nos termos 

do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80 , para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados 

na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. 

II – Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários 

advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da execução. Caso 

contrário em 10%.III – Na hipótese da citação por carta restar frustrada ou 

não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, independentemente de 

nova manifestação da Fazenda Pública, como expressamente autorizado 

pelo artigo 8º, inciso III, da LEF , proceda-se com a citação por edital. 

Expeça-se Edital de Citação com as informações necessárias previstas no 

inciso IV do mesmo artigo 8º e com o prazo de 30 dias. Em seguida, fixe-o 

no mural apropriado e publique-se uma vez no órgão oficial. IV – Decorrido 

o prazo da citação sem o pagamento do débito, intime-se o exequente 

para que, no prazo de 15 dias, indique bens para a formalização da 

penhora, sob pena dos autos serem remetidos ao arquivo provisório, 

como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. V – 

Desde já, deixo consignado que, em virtude do volume de execuções 

fiscais que tramitam nesta vara e considerando o seu atual quadro 

funcional, e ainda mais, corroborado com os efeitos práticos do CPC, 

aplicado analogicamente neste caso por força do artigo 1º da LEF, não 

será deferida a expedição de ofícios com o objetivo de se encontrar bens 

a serem penhorados, cuja obrigação legal competente à própria 

exequente, que pode, inclusive, se valer do permissivo processual. 

Relevante ressaltar ainda que a expedição de ofícios com este objetivo 

somente é viável em situações excepcionais, quando o credor já esgotou 

todos os meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS) .VI – Na 

oportunidade, importante também consignar que é imprescindível a 

informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado 

do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – 

Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do 

artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos 

ao arquivo provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o 

do Relatório Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a 

Fazenda Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, 

caso encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para 

efeito de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento 

deverá constar expressamente o bem a ser penhorado. Cumpra-se.

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

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

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria de Fátima Lemos 

França, digitei.

Pontes e Lacerda, 24 de agosto de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166349 Nr: 3342-70.2018.811.0013

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMARIM DA SILVA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): OSMARIM DA SILVA DUARTE , Cpf: 

03028430606, natural de Pontes e Lacerda-MT, solteiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

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

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 
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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: 05/04/2018.

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

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de OSMARIM DA SILVA 

DUARTE , na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 812/2018.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 02/04/2018

 - Valor Total: R$1.388,97 - Valor Atualizado: R$1.388,97 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos.I – Cite-se o executado, por carta, nos termos 

do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80 , para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados 

na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. 

II – Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários 

advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da execução. Caso 

contrário em 10%.III – Na hipótese da citação por carta restar frustrada ou 

não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, independentemente de 

nova manifestação da Fazenda Pública, como expressamente autorizado 

pelo artigo 8º, inciso III, da LEF , proceda-se com a citação por edital. 

Expeça-se Edital de Citação com as informações necessárias previstas no 

inciso IV do mesmo artigo 8º e com o prazo de 30 dias. Em seguida, fixe-o 

no mural apropriado e publique-se uma vez no órgão oficial. IV – Decorrido 

o prazo da citação sem o pagamento do débito, intime-se o exequente 

para que, no prazo de 15 dias, indique bens para a formalização da 

penhora, sob pena dos autos serem remetidos ao arquivo provisório, 

como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. V – 

Desde já, deixo consignado que, em virtude do volume de execuções 

fiscais que tramitam nesta vara e considerando o seu atual quadro 

funcional, e ainda mais, corroborado com os efeitos práticos do CPC, 

aplicado analogicamente neste caso por força do artigo 1º da LEF, não 

será deferida a expedição de ofícios com o objetivo de se encontrar bens 

a serem penhorados, cuja obrigação legal competente à própria 

exequente, que pode, inclusive, se valer do permissivo processual. 

Relevante ressaltar ainda que a expedição de ofícios com este objetivo 

somente é viável em situações excepcionais, quando o credor já esgotou 

todos os meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS) .VI – Na 

oportunidade, importante também consignar que é imprescindível a 

informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado 

do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – 

Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do 

artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos 

ao arquivo provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o 

do Relatório Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a 

Fazenda Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, 

caso encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para 

efeito de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento 

deverá constar expressamente o bem a ser penhorado. Cumpra-se.

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

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

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria de Fátima Lemos 

França, digitei.

Pontes e Lacerda, 24 de agosto de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166193 Nr: 3248-25.2018.811.0013

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE OLIVEIRA LUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCELO DE OLIVEIRA LUIZ , Cpf: 

02210488125, natural de Acorizal-MT, solteiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

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

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

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

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

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

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

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

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

Ação: 04/04/2018.

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

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de MARCELO DE 

OLIVEIRA LUIZ , na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 695/2018.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 22/03/2018

 - Valor Total: R$542,74 - Valor Atualizado: R$542,74 - Valor Honorários: 

R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos.I – Cite-se o executado, por carta, nos termos 

do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80 , para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados 

na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. 

II – Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários 

advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da execução. Caso 

contrário em 10%.III – Na hipótese da citação por carta restar frustrada ou 

não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, independentemente de 

nova manifestação da Fazenda Pública, como expressamente autorizado 

pelo artigo 8º, inciso III, da LEF , proceda-se com a citação por edital. 

Expeça-se Edital de Citação com as informações necessárias previstas no 

inciso IV do mesmo artigo 8º e com o prazo de 30 dias. Em seguida, fixe-o 

no mural apropriado e publique-se uma vez no órgão oficial. IV – Decorrido 

o prazo da citação sem o pagamento do débito, intime-se o exequente 

para que, no prazo de 15 dias, indique bens para a formalização da 

penhora, sob pena dos autos serem remetidos ao arquivo provisório, 

como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. V – 

Desde já, deixo consignado que, em virtude do volume de execuções 

fiscais que tramitam nesta vara e considerando o seu atual quadro 

funcional, e ainda mais, corroborado com os efeitos práticos do CPC, 

aplicado analogicamente neste caso por força do artigo 1º da LEF, não 

será deferida a expedição de ofícios com o objetivo de se encontrar bens 

a serem penhorados, cuja obrigação legal competente à própria 

exequente, que pode, inclusive, se valer do permissivo processual. 

Relevante ressaltar ainda que a expedição de ofícios com este objetivo 

somente é viável em situações excepcionais, quando o credor já esgotou 

todos os meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS) .VI – Na 

oportunidade, importante também consignar que é imprescindível a 

informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado 

do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – 

Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do 

artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos 

ao arquivo provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o 

do Relatório Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a 

Fazenda Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, 

caso encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para 

efeito de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento 

deverá constar expressamente o bem a ser penhorado. Cumpra-se.

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

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

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria de Fátima Lemos 

França, digitei.

Pontes e Lacerda, 24 de agosto de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146880 Nr: 6548-29.2017.811.0013

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesuíno Gomes Filho, Jesuino Gomes Filho - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Zafino Isidoro Ferreira 

Gomes - OAB:12.794/B, Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JESUINO GOMES FILHO - ME, CNPJ: 

05807764000107. 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: 25/07/2017.

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

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DE MT. em face de 

JESUÍNO GOMES FILHO e JESUINO GOMES FILHO - ME, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 814/08/2008, 3065/09/2009, 

1000/10/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 13/03/2013

 - Valor Total: R$716,61 - Valor Atualizado: R$716,61 - Valor Honorários: 

R$0,00

Despacho/Decisão: Defiro o requerido (ref. 29). Cumpra-se.

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

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

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria de Fátima Lemos 

França, digitei.

Pontes e Lacerda, 24 de agosto de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137218 Nr: 2482-06.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Claudineia Rufino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR HUGO QUIRINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUCLEO DE PRÁTICA 

JURIDICA DA UNEMAT - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDEIR HUGO QUIRINO, brasileiro(a), 

Telefone 65-9-9606-3813. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Posto isto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar 

o requerido a pagar ao autor o valor mensal de 50% do salário mínimo 

vigente no país, além de 50% das despesas extras gastas com os filhos, 

devidos até o dia 10 de cada mês seguinte à data da citação, a título de 

alimentos. Custas processuais e honorários advocatícios pelo requerido, 

estes fixados em R$ 500,00.Transitado em julgado, arquive-se.P.R.I.C.

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, 24 de agosto de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000746-96.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS (ADVOGADO(A))

VALERIA DA SILVA VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000746-96.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: VALERIA DA SILVA VIEIRA. REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Vistos. CUMPRA-SE a decisão de id. 

13674947, no que tange a realização da perícia médica e estudo pela 

equipe multidisciplinar. Às providências. Pontes e Lacerda, 27 de agosto 

de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000533-90.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO (ADVOGADO(A))

JOSE ALBERICO DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000533-90.2018.8.11.0013. AUTOR: 

JOSÉ ALBERICO DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA 

DA DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT proposta por JOSÉ 

ALBERICO DE SOUZA, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, ambos devidamente qualificados na inicial. Juntou 

documentos às fls. 15/36. Devidamente citada, a parte requerida 

apresentou contestação às fls. 78/96. A impugnação à contestação foi 

anexada às fls. 99/107. E os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. Trata-se de ação pelo procedimento comum em que 

o autor pleiteia que a ré seja condenada à indenização por acidente de 

trânsito no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

subtraído o valor recebido administrativamente (R$ 1.687,50). Como 

preliminar, a requerida apresentou a necessidade de inclusão de outra 

seguradora no polo passivo da presente demanda, alegação que merece 

ser afastada, de acordo com o entendimento já consolidado do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Tal entendimento estabelece que 

qualquer seguradora pode responder pelo pagamento das indenizações 

devidas pelo seguro DPVAT. "AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - RETIFICAÇÃO DO 

POLO PASSIVO - INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO 

DPVAT S/A - INADMISSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DA SEGURADORA 

DEMANDADA NA INICIAL - RECURSO PROVIDO. Qualquer seguradora 

participante do convênio firmado com a FENASEG (Federação Nacional de 

Seguros) tem legitimidade para responder pelo pagamento da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório, nos termos do artigo 7º, caput, da 

Lei nº 6.194, de 19.12.74, com a redação dada pela Lei nº 8.441, de 

13.07.92. (AI, 71999/2009, DES. LEÔNIDAS DUARTE MONTEIRO, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/11/2009, Data da publicação no 

DJE 09/12/2009)". Ainda em sede de preliminar, a requerida arguiu 

ausência de interesse de agir, face ao recebimento na seara 

administrativa de indenização. Todavia, referida tese defensiva 

confunde-se com o mérito, devendo ser analisada por ocasião da 

prolação da sentença de mérito. Nessa linha, destaco precedentes do e. 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso que, em casos análogos 

recentes, já firmou a orientação: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – APRESENTAÇÃO DE 
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CONTESTAÇÃO – PRETENSÃO RESISTIDA – INTERESSE DE AGIR 

CONFIGURADO – ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – 

COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A 

recente 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. Contudo, se apresentada contestação 

de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à 

pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712)”. 2. “A falta de 

pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para 

a recusa do pagamento da indenização” (Súmula 257/STJ). (Ap 

22022/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017). Desta 

forma, REJEITO as preliminares. Deste modo, passo então, autorizado pelo 

artigo 357 do NCPC, a sanear o processo e ordenar a produção de 

provas. Portanto, não havendo mais preliminares a serem analisadas, 

DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à fase instrutória. 

DETERMINO a realização de exame pericial, para tanto, NOMEIO como 

perito nos autos o ilustre médico Dr. JOSÉ DÁRCIO DE ANDRADE RUDNER, 

CRM-MT 1580, com endereço na Rua Coronel José Dulce, nº 109, Centro, 

CEP 78200-000, na cidade de Cáceres/MT, telefone (065) 3223-2405, 

“e-mail” medicinacaceres@hotmail.com, o qual deverá ser intimado acerca 

da nomeação levada a efeito. Deverá a secretaria, mediante 

impulsionamento por certidão, via DJE, intimar o autor e, mediante remessa 

dos autos, intimar a seguradora ré acerca da data aprazada para a 

perícia, bem como para que, caso queiram, apresentem quesitos e 

indiquem assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 

1º, do NCPC). Faço consignar que o autor deverá comparecer na perícia a 

ser designada independentemente de intimação pessoal. ARBITRO os 

honorários periciais devidos ao perito ora nomeado no valor de R$ 

1.000,00 (mil reais), a serem arcados pela ré. Além disso, FIXO o prazo de 

30 (trinta) dias para a juntada do respectivo laudo, a partir da realização 

da perícia médica. Com a juntada do laudo pericial ABRA-SE vista dos 

autos às partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, se 

manifestem acerca de seu teor (art. 477, § 1º, do NCPC). Em seguida, 

PROMOVA-SE nova conclusão dos autos. EXPEÇA-SE o necessário. 

Pontes e Lacerda, 27 de agosto de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000536-45.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DA SILVA (AUTOR(A))

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000536-45.2018.8.11.0013. AUTOR: 

MARLENE DA SILVA. RÉU: PORTO SEGURO CAMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS. Vistos. Trata-se de AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DA 

DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT proposta por MARLENE 

DA SILVA, em face de PORTO SEGURO CAMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, ambos devidamente qualificados na inicial. Juntou documentos 

(id. 12927945). Devidamente citada, a parte requerida apresentou 

contestação (id. 13913134). A impugnação à contestação foi anexada 

conforme id. 14468024. E os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. Trata-se de ação pelo procedimento ordinário em 

que o autor pleiteia que a ré seja condenada à indenização por acidente 

de trânsito no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), com 

exclusão da quantia recebida administrativamente (R$ 2.362,50). Como 

preliminar, a ré apresentou a necessidade de inclusão de outra 

seguradora no polo passivo da presente demanda, alegação que merece 

ser afastada, de acordo com o entendimento já consolidado do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Tal entendimento estabelece que 

qualquer seguradora pode responder pelo pagamento das indenizações 

devidas pelo seguro DPVAT. AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - RETIFICAÇÃO DO 

POLO PASSIVO - INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO 

DPVAT S/A - INADMISSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DA SEGURADORA 

DEMANDADA NA INICIAL - RECURSO PROVIDO. Qualquer seguradora 

participante do convênio firmado com a FENASEG (Federação Nacional de 

Seguros) tem legitimidade para responder pelo pagamento da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório, nos termos do artigo 7º, caput, da 

Lei nº 6.194, de 19.12.74, com a redação dada pela Lei nº 8.441, de 

13.07.92. (AI, 71999/2009, DES. LEÔNIDAS DUARTE MONTEIRO, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/11/2009, Data da publicação no 

DJE 09/12/2009). Ainda, em sede preliminar, a requerida arguiu ausência 

de interesse de agir, face ao recebimento na seara administrativa de 

indenização. Todavia, referida tese defensiva confunde-se com o mérito, 

devendo ser analisada por ocasião da prolação da sentença de mérito. 

Deste modo, passo então, autorizado pelo artigo 357 do NCPC, a sanear o 

processo e ordenar a produção de provas. Portanto, não havendo mais 

preliminares a serem analisadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, 

remetendo-o à fase instrutória. DETERMINO a realização de exame pericial, 

para tanto, NOMEIO como perito nos autos o ilustre médico Dr. JOSÉ 

DÁRCIO DE ANDRADE RUDNER, CRM-MT 1580, com endereço na Rua 

Coronel José Dulce, nº 109, Centro, CEP 78200-000, na cidade de 

C á c e r e s / M T ,  t e l e f o n e  ( 0 6 5 )  3 2 2 3 - 2 4 0 5 ,  “ e - m a i l ” 

medicinacaceres@hotmail.com, o qual deverá ser intimado acerca da 

nomeação levada a efeito. Deverá a secretaria, mediante impulsionamento 

por certidão, via DJE, intimar o autor e, mediante remessa dos autos, 

intimar a seguradora ré acerca da data aprazada para a perícia, bem como 

para que, caso queiram, apresentem quesitos e indiquem assistentes 

técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º, do NCPC). Faço 

consignar que o autor deverá comparecer na perícia a ser designada 

independentemente de intimação pessoal. ARBITRO os honorários 

periciais devidos ao perito ora nomeado no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), a serem arcados pela ré. Além disso, FIXO o prazo de 30 (trinta) 

dias para a juntada do respectivo laudo, a partir da realização da perícia 

médica. Com a juntada do laudo pericial ABRA-SE vista dos autos às 

partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, se manifestem 

acerca de seu teor (art. 477, § 1º, do NCPC). Em seguida, PROMOVA-SE 

nova conclusão dos autos. EXPEÇA-SE o necessário. Pontes e Lacerda, 

27 de agosto de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de 

Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142394 Nr: 4585-83.2017.811.0013

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evanira Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosalina de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TERCEIROS INTERESSADOS. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na inicial, para 

o fim de:I) DECLARAR a interdição definitiva de ROSALINA DE JESUS, 

devidamente qualificada nos autos, em razão da sua incapacidade 

absoluta para o exercício dos atos da vida civil;II) DETERMINAR a 

expedição de termo de curatela definitiva a EVANIRA BARBOSA, também 

qualificada, que deverá firmar o competente compromisso perante este 

juízo, no prazo de 10 (dez) dias;III) DECLARAR encerrada a atividade 

cognitiva, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

NCPC.PUBLIQUE-SE na imprensa local, uma vez, e no órgão oficial por três 

oportunidades, com intervalos de 10 (dez) dias, na forma do art. 755, § 3º, 

do NCPC.DEIXO de impor às partes condenação em custas e em 

honorários de advogado, haja vista a natureza da demanda.Transitada em 

julgado a presente sentença, e na hipótese de nada mais ser requerido 

pelas partes, na forma do art. 9º, III, do Código Civil, OFICIE-SE o Cartório 
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de Registro Civil das Pessoas Naturais do Município de Itabirinha, Estado 

de Minas Gerais, determinando que se proceda a averbação dos termos 

desta sentença junto ao registro de nascimento/casamento da interditada 

(fl. 14).Em seguida, 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.NOTIFIQUEM-SE a Defensoria Pública e o Ministério 

Público.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, Laudicéia Souza Braz 

Santos, digitei.

Pontes e Lacerda, 24 de agosto de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137732 Nr: 2725-47.2017.811.0013

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvia Hanako Muranaka Nanya

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daiane Miemy Muranaka Nanya

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TERCEIROS INTERESSADOS. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na inicial, para 

o fim de:I) DECLARAR a interdição definitiva de DAIANE MIEMY 

MURANAKA NANYA, devidamente qualificada nos autos, em razão da sua 

incapacidade absoluta para o exercício dos atos da vida civil;II) 

DETERMINAR a expedição de termo de curatela definitiva a SILVIA 

HANAKO MURANAKA NANYA, também qualificada, que deverá firmar o 

competente compromisso perante este juízo, no prazo de 10 (dez) dias;III) 

DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do NCPC.PUBLIQUE-SE na imprensa local, uma vez, e 

no órgão oficial por três oportunidades, com intervalos de 10 (dez) dias, 

na forma do art. 755, § 3º, do NCPC.DEIXO de impor às partes condenação 

em custas e em honorários de advogado, haja vista a natureza da 

demanda.Transitada em julgado a presente sentença, e na hipótese de 

nada mais ser requerido pelas partes, na forma do art. 9º, III, do Código 

Civil, OFICIE-SE o Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais do 

Município de Americana, Estado de São Paulo, determinando que se 

proceda a averbação dos termos desta sentença junto ao registro de 

nascimento/casamento da interditada (fl. 12).Em seguida, 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.NOTIFIQUEM-SE a Defensoria Pública e o Ministério 

Público.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, Laudicéia Souza Braz 

Santos, digitei.

Pontes e Lacerda, 24 de agosto de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 153947 Nr: 9886-11.2017.811.0013

 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

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE, MARCUS 

FERNANDO FRAZILIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodolfo de Lara Campos, Maria Tereza Ganme 

de Lara Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA MAIA DO PRADO - 

OAB:186279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Bertoldo Barchet - 

OAB:5665/MT

 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 a decisão embargada.INDEFIRO o pedido de 

designação de audiência de saneamento, uma vez que os pontos 

controvertidos são suficientes para o desate da lide e a matéria não se 

reveste de extrema complexidade.Quanto aos pedidos de declaração de 

saneamento e ajustes, formulados, respectivamente, nas ref. 79 e 81, 

como sabido, ressalto que os pontos controvertidos fixados são 

suficientes para o deslinde da questão posta sob julgamento, sendo 

desnecessário complementação, e, ainda, possui a finalidade de resolver 

o mérito da demanda por ocasião da prolação da sentença.DECLARO, 

outrossim, reaberto o prazo para apresentação de recurso (art. 1.026, 

“caput”, do NCPC).INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 137331 Nr: 2539-24.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SBFC, ALFDC, LFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDER DE LACERDA SILVA - 

OAB:18773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Vistos.

Considerando a inércia protagonizada pela parte interessada, em 

impulsionar o feito requerendo o que entendesse pertinente, REMETAM-SE 

os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 160633 Nr: 736-69.2018.811.0013

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAMELA MORINIGO DE SOUZA - 

OAB:21802/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janete Garcia de Oliveira 

Valdez - OAB:3.908/MT

 Por consequência, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para 

data mais próxima disponível em pauta, qual seja, dia 03 de outubro de 

2018, às 16h00min, a ser realizada perante este Juízo da Segunda Vara 

da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. Ademais, na forma do art. 357, § 4º, 

do mesmo diploma legislativo, CONCEDO às partes o prazo de 5 (cinco) 

dias para apresentarem em cartório o rol de testemunhas cujo depoimento 

pretende-se obter, caso ainda não tenham sido indicadas.ADVIRTA-SE às 

partes que a intimação das testemunhas é sua incumbência, apenas 

admitindo-se a intimação pela secretaria do juízo nas hipóteses legais (art. 

455, §§ 1º a 5º, do NCPC).EXPEÇA-SE mandado de intimação das partes, 

fazendo-se constar as advertências delineadas no art. 385, § 1º, do 

NCPC.INTIME-SE via DJE.NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 4104 Nr: 2168-90.1999.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Sistema S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonel Fernandes de Lima, Willione Humberto 

de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Luiz Carballo Menezes - 

OAB:SP0273580, Larissa Águida Vilela Pereira - OAB:9196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ildo Vicente de Souza - 

OAB:3737/MT
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 Em observância ao teor do despacho de fl. 683, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, intimo a parte ré para se manifestar quanto ao 

auto de avaliação de fls. 691/697, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 143914 Nr: 5218-94.2017.811.0013

 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: LUCAS EDUARDO SILVA

 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:

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte autora para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 144259 Nr: 5377-37.2017.811.0013

 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: MARCIA CRISTINA DA SILVA FERNANDES

 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:

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte autora para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 165015 Nr: 2670-62.2018.811.0013

 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: Tatiane de Feitas Tafarel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MOREIRA RODRIGUES - 

OAB:21494/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação 

apresentado, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte 

autora para que apresente as contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 90440 Nr: 2146-07.2014.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Valton da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Dan, Inês Pereira Dan, Edgard 

Aparecido Gonçalves, Lucinei Edilene Pereira Dan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Senilton Vicente de Souza - 

OAB:4744/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miguel de Carvalho Franco - 

OAB:3498-A/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo concedido à parte executada 

para pagamento voluntário sem que houvesse manifestação. Assim, com 

amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, intimo a parte autora para que se 

manifeste, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 145612 Nr: 5959-37.2017.811.0013

 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: Gilmar Novais Ferreira

 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 AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C 

APOSENTADORIA RURAL POR INVALIDEZ PERMANENTE proposta por 

GILMAR NOVAIS FERREIRA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL (INSS).Acostou à inicial procuração e documentos de 

fls. 11/33....Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa 

referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide 

(condições da ação e pressupostos processuais), passa-se ao 

saneamento do feito.Portanto, não havendo preliminares a serem 

analisadas, DECLARO saneado o processo, remetendo-o à fase 

instrutória.Em relação à questão alusiva às provas a serem produzidas, 

considero, em um primeiro momento, que a prova testemunhal se consolida 

como mecanismo decisivo tendente a viabilizar a integração e 

complementação da prova material/documental anexada nos autos, quanto 

à qualidade de segurado da parte. Diante desta perspectiva, DEFIRO a 

produção da prova testemunhal, exclusivamente.Fixo como pontos 

controvertidos da lide: (I) ser a parte requerente portadora de deficiência 

que a incapacite para o desempenho de atividade laboral; e (II) a condição 

de segurado da parte autora. DESIGNO o dia 9 de outubro de 2018, às 

13h00min, para a realização de audiência de instrução e julgamento, 

oportunidade em que serão colhidas as declarações das testemunhas 

oportunamente arroladas, bem como o depoimento pessoal da parte 

autora, em observância ao disposto no art. 385 do NCPC.INTIMEM-SE a 

parte autora, por meio de seu(s) advogado(s), via DJE, bem como o 

requerido, por remessa dos autos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentem rol de testemunhas cujos depoimentos pretendem obter, 

observados os comandos estatuídos no artigo 455 do NCPC.EXPEÇA-SE o 

necessário para a profícua realização do ato aprazado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 127775 Nr: 7115-94.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eleandro Farias de Carvalho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janete Garcia de Oliveira 

Valdez - OAB:3.908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT.

 Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.Preclusas as 

vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente 

sentença.Na sequência, EXPEÇA-SE alvará de levantamento dos valores, 

observando-se os dados bancários de fl. 280/281.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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001181-70.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO CASERES (AUTOR(A))

KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA MATIAS CASERES DE MORAIS OAB - 993.894.361-68 

(PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCINEU FERNANDES DA CRUZ (RÉU)

MESSIAS MOREIRA LAMAR (RÉU)

Magistrado(s):
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CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001181-70.2018.8.11.0013. AUTOR: 

ALEXANDRO CASERES. RÉU: MESSIAS MOREIRA LAMAR. RÉU: DIRCINEU 

FERNANDES DA CRUZ. Vistos. RECEBO a petição de id. 14570253 como 

emenda da inicial. DEFIRO a prioridade de tramitação processual, nos 

termos do art. 71, “caput”, da Lei nº 10.741/2003. PROCEDA-SE as 

anotações necessárias junto ao sistema PJE. A pretensão visa ao 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em petição 

devidamente instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo, 

de modo que a ação monitória é pertinente (art. 700 do NCPC). DEFIRO, 

pois, de plano, a expedição do mandado de pagamento, com prazo de 15 

(quinze) dias nos termos pedidos na inicial (art. 701 do NCPC). ANOTE-SE 

no mandado que, caso a(o) ré(u) cumpra, ficará isento de custas 

processuais (art. 701, § 1°, do NCPC) e, na hipótese de não haver 

cumprimento espontâneo da obrigação ou não sendo ofertado embargos à 

ação monitória, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial 

(art. 702 do NCPC). Conste, ainda, no mandado que, nesse prazo, a(o) 

ré(u) poderá oferecer embargos, e que, não cumprindo a obrigação ou 

não embargando, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial 

(art. 702 do NCPC). Desde logo, FIXO os honorários advocatícios em favor 

do (s) patrono (s) da parte autora no patamar de 5% (cinco) por cento do 

valor atribuído à causa (art. 701 do NCPC). No mais, CONSIGNE-SE que em 

idêntico prazo, desde que reconheça o crédito do autor e comprove o 

pagamento de 30% (trinta por cento) do valor, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, poderá a(o) ré(u) requerer o parcelamento do 

restante da dívida em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e de juros de 1% (um por cento) ao mês, hipótese que 

importará em renúncia ao direito de opor embargos (NCPC, art. 701, §5º, 

c/c art. 916, “caput” e §6º). DEFIRO os benefícios da Assistência 

Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 98, caput, do NCPC. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 27 de agosto de 2018. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000847-36.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SERRA DA BORDA MINERACAO E METALURGIA SA (EMBARGANTE)

VERONICA APARECIDA MAGALHAES DA SILVA (ADVOGADO(A))

VINICIUS JUCÁ ALVES (ADVOGADO(A))

CHRISTIANE ALVES ALVARENGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000847-36.2018.8.11.0013. 

EMBARGANTE: SERRA DA BORDA MINERAÇÃO E MATALURGIA S.A. 

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA. Vistos. SERRA DA 

BORDA MINERAÇÃO E MATALURGIA S.A. interpôs o RECURSO DE 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, alegando a ocorrência de erro material na 

sentença proferida nos autos (“vide” id. 13928852). Em seguida, 

vieram-me os autos conclusos. É o sucinto relatório. Decido. 

Primeiramente, pondero que os embargos devem, inevitavelmente, ser 

conhecidos, visto que interpostos tempestivamente (id. 14539439). De 

efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta a tessitura 

organizacional implementada no ordenamento jurídico, os embargos de 

declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, franqueado à parte 

interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator da decisão 

interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o provimento 

jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça em seus 

pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — ou, 

finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 

tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça 

processual anexada no id. 13928852, que a embargante, sob o pretexto 

de corrigir situação de erro material, vale-se do recurso dos embargos 

declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria já abordada 

de forma satisfatória pela sentença de id. 13846328, almejando — e assim 

o faz de modo absolutamente inadequado — promover o reexame da 

matéria e, de forma reflexa, investe seus argumentos, de forma direta, em 

detrimento dos fundamentos que alicerçaram a decisão. Os autos 

principais, ou seja, a execução fiscal tramita no sistema Apolo Eletrônico, 

de forma virtual (online), desde o dia 07 de dezembro de 2017, data da 

distribuição. O supracitado sistema – Apolo Eletrônico – foi inaugurado a 

fim de permitir o trâmite processual de forma digital e 100% online, o que 

viabilizou a existência de autos virtuais, a partir de 30 de julho de 2013, no 

âmbito estadual. Portanto, antes da data supracitada (30/07/2013), os 

processos eram “físicos”, propriamente ditos, e mesmo a partir da 

implementação do Apolo Eletrônico a nomenclatura – físico – não sofreu 

qualquer alteração. Com efeito, a partir de então, o aludido sistema 

permaneceu com sua funcionalidade integral, nesta Comarca, até o início 

da obrigatoriedade do uso do sistema PJE, que ocorreu no dia 09 de maio 

de 2018, às 12h00, consoante portaria nº 394/2018-PRES. Diante disso, a 

partir das 12h00 do dia 09 de maio de 2018, continuaram tramitando 

fisicamente – leia-se: fisicamente propriamente ditos/virtual – os 

processos de competência da Infância e Juventude e os incidentes dos 

autos que tramitam pelo sistema Apolo (PEA), sendo este último a hipótese 

para o caso ora em análise. Por tais considerações, por não haverem sido 

delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os 

embargos declaratórios, uma vez que não há erro material a ser corrigido, 

e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra o veredicto lançado no id. 

13928762. INDEFIRO o pedido de aproveitamento dos valores recolhidos 

nos autos, devendo a embargante formular requerimento administrativo na 

diretoria do foro com tal finalidade. Todavia, CERTIFIQUE-SE a secretaria a 

data da distribuição dos presentes embargos à execução, a fim de ser 

aproveitado pela embargante, no que tange a tempestividade, e 

oportunamente informado quando propositura da nova ação pelo sistema 

Apolo (PEA). DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação 

de recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC). INTIMEM-SE. Pontes e Lacerda, 

27 de agosto de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000889-85.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANGELA ALVES AMORIM (AUTOR(A))

JEISON BATISTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES (ADVOGADO(A))

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

LOURDES CONCEICAO ALVES AMORIM (AUTOR(A))

CRISTIANE ALVES AMORIM (AUTOR(A))

CLEIA ALVES AMORIM (AUTOR(A))

JOAO ALVES AMORIM (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000889-85.2018.8.11.0013. AUTOR: 

CRISTIANE ALVES AMORIM. AUTOR: JOAO ALVES AMORIM. AUTOR: 

ROZANGELA ALVES AMORIM. AUTOR: CLEIA ALVES AMORIM. AUTOR: 
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LOURDES CONCEICAO ALVES AMORIM. RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Presentes os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do 

NCPC, RECEBO a inicial, devendo-se o feito prosseguir pelo rito comum 

(NCPC, art. 318, caput). CITE-SE o réu para, querendo, apresentar 

resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias [arts. 183, caput, do NCPC], 

fazendo-se constar, outrossim, a advertência a que faz menção o art. 344 

do NCPC. Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada da 

declaração de hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da gratuidade da 

justiça à parte requerente, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do NCPC. Com a 

juntada da contestação, abra-se vista dos autos aos requerentes, na 

forma prevista no art. 350 do NCPC. Após, à conclusão para novas 

deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e 

Lacerda, 27 de agosto de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000996-32.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO LEANDRO ARAUJO (REQUERENTE)

LADARIO SILVA BORGES FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSINO RODRIGUES DA FONSECA (REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000996-32.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: CASSIO LEANDRO ARAÚJO. REQUERIDO: NELSINO 

RODRIGUES DA FONSECA. REQUERIDO: SICREDI NOROESTE/MT. Vistos. 

O autor requereu a concessão liminar para determinar aos réus a 

exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, providência 

pela qual foi deferida pelo juízo (id. 13699262), na forma requerida. 

Portanto, o pedido deduzido na petição de id. 14524447 possui a mesma 

finalidade da qual já consta na decisão que deferiu a liminar, motivo pela 

qual indefiro. AGUARDE-SE o cumprimento do mandado/carta de citação. 

INTIME-SE. Às providências. Pontes e Lacerda, 27 de agosto de 2018. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000991-10.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LADARIO SILVA BORGES FILHO (ADVOGADO(A))

CASSIO LEANDRO ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL DE SOUZA BRAUNO (REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000991-10.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: CASSIO LEANDRO ARAÚJO. REQUERIDO: GABRIEL DE 

SOUZA BRAUNO. REQUERIDO: SICREDI NOROESTE/MT Vistos. O autor 

requereu a concessão liminar para determinar aos réus a exclusão de seu 

nome dos órgãos de proteção ao crédito, providência pela qual foi 

deferida pelo juízo (id. 13699679), na forma requerida. Portanto, o pedido 

deduzido na petição de id. 14524903 possui a mesma finalidade da qual já 

consta na decisão que deferiu a liminar, motivo pela qual indefiro. 

AGUARDE-SE o cumprimento do mandado/carta de citação. INTIME-SE. Às 

providências. Pontes e Lacerda, 27 de agosto de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001323-74.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MATECNORTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (AUTOR(A))

FABIANA BARBIERI CARNEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001323-74.2018.8.11.0013. AUTOR: 

MATECNORTE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. RÉU: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos. MATECNORTE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA –, devidamente qualificada nos autos, interpôs o RECURSO DE 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de id. 14819474, alegando a existência de 

contradição na decisão inaugural (id. 14728312). Em seguida, vieram-me 

os autos conclusos. É o sucinto relatório. Decido. Primeiramente, pondero 

que os embargos devem, inevitavelmente, ser conhecidos, visto que 

interpostos tempestivamente (id. 14857877). De efeito, conforme com os 

alicerces em que se suplanta a tessitura organizacional implementada no 

ordenamento jurídico, os embargos de declaração consolidam-se como 

mecanismo jurídico, franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o 

magistrado prolator da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para 

que complete o provimento jurisdicional, quando omisso ponto 

fundamental, o esclareça em seus pontos obscuros — obscuridade nas 

razões desenvolvidas — ou, finalmente, promova reparações ou elimine 

eventuais contradições traçadas entre a fundamentação e a conclusão 

que porventura padeça. Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, 

retratando que, os embargos de declaração têm por desiderato nuclear 

corrigir omissões, obscuridades ou contradições que a redação do texto 

do provimento jurisdicional eventualmente ostente e, portanto, não tem 

caráter substitutivo da decisão, mas, na verdade, integrativo, 

interpretação que decorre da leitura do art. 1.022 do NCPC. 

Excepcionalmente, os embargos de declaração podem reunir o predicado 

de atacar a fundamentação da decisão, na medida em que reste 

evidenciada a necessidade de se perquirir determinado fundamento não 

abordado no âmago do veredicto vergastado ou, ainda, o interesse 

recursal, sob o signo de prequestionamento de questão constitucional ou 

federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de efeitos infringentes, na 

hipótese factual em que a modificação do julgado decorre, como 

consequência etiológica necessária, do próprio provimento dos embargos 

— ou seja, como consectário lógico da correção do erro material 

manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da omissão ou da 

extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de declaração 

jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o intuito exclusivo 

ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, viabilizar o reexame 

da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso com a estrutura 

normativa que norteia a matéria, desvio da função jurídico-processual 

desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas tais premissas de 

ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça processual 

registrada sob id. 14819474 que a embargante, sob o pretexto de eliminar 

situação de contradição, vale-se do recurso dos embargos declaratórios 

com o fito de proporcionar o reexame da matéria já abordada de forma 

satisfatória pela decisão embargada, almejando — e assim o fazem de 

modo absolutamente inadequado — promover o reexame da matéria e, de 

forma reflexa, investe seus argumentos, de forma direta, em detrimento 

dos fundamentos que alicerçaram o decisório. Logo, à luz de tal contexto 

fático-jurídico, revelador da circunstância de que a decisão guerreada 

apreciou, de forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica 

vertida na peça inicial e o manancial de provas que foram produzidas, 

considero que não se afigura viável empregar-se os embargos de 

declaração no presente caso, já que não se encontram presentes os 

pressupostos que autorizam a sua adequada utilização. Nesse mesmo 

sentido, não é outro o entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas 

ementas transcrevo “ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. 

INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido as hipóteses 

previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo Civil, restam 

inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de declaração 

rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 EMENT 

VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 
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específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo dos embargantes centralizou-se na reavaliação da 

matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

contrariedade na decisão embargada, entendendo que o pedido formulado 

deva ser imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por não 

haverem sido delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, 

REJEITO os embargos declaratórios, uma vez que se mostram 

manifestamente inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na 

íntegra a decisão lançada no id. 14728312. DECLARO, outrossim, reaberto 

o prazo para apresentação de recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC). 

INTIMEM-SE via DJE. Pontes e Lacerda, 27 de agosto de 2018. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz (a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001759-33.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001759-33.2018.8.11.0013. AUTOR: 

JOÃO BATISTA FILHO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora não apresentou 

provas do indeferimento administrativo junto ao Instituto requerido, 

imprescindível para fomentar a propositura do presente feito. A este 

respeito, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal, deu parcial 

provimento ao RE nº: 631240, com repercussão geral reconhecida, em 

que o INSS defendia a exigência de prévio requerimento administrativo 

antes de o segurado recorrer à Justiça para a concessão de benefício 

previdenciário, por entender que a exigência não fere a garantia de livre 

acesso ao Judiciário, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição 

Federal, pois sem pedido administrativo anterior, não fica caracterizada 

lesão ou ameaça de direito. Colaciono, pois, a ementa da repercussão 

geral reconhecida:  CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 

de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 

à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito. (RE 631240 RG, Relator (a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206 ). Diante 

disto, faz-se indispensável o indeferimento do prévio requerimento 

administrativo junto ao instituto requerido, para o regular processamento 

do feito. INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, no prazo de 15 

dias, sob pena de indeferimento, a fim de carrear aos autos a cópia da 

prévia postulação administrativa. Com o decurso do prazo, CERTIFIQUE-SE 

e PROMOVA-SE a conclusão do feito. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 27 de agosto de 

2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001716-96.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR (ADVOGADO(A))

EDNA MARIA TOSTA SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001716-96.2018.8.11.0013. AUTOR: 

EDNA MARIA TOSTA SOUZA. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS. Vistos. Compulsando-se o acervo de provas carreadas 

no processo, verifica-se que, não obstante a parte requerente tenha se 

submetido à avaliação médica, não restou suficientemente claro e evidente 

que, de fato, seja portadora de moléstia grave que tenha o condão de 

acarretar limitação e/ou obstaculização de sua capacidade para 

desenvolver atos da vida civil e/ou para o trabalho; de idêntica forma, 

nada foi registrado no que diz respeito à possibilidade de reversão do 

quadro clínico. Destarte, nesse influxo de ideias, em que não foi 

promovida, ainda que a título precário, a demonstração da existência de 

moléstia que tenha tornado a parte requerente incapaz para o exercício de 

atividade laborativa; o que torna, ao menos até o presente momento, 

volúvel e efêmera qualquer constatação a respeito da sua incapacidade 

total e/ou parcial e permanente e/ou temporária para o trabalho — 

circunstância essa que afasta a configuração da plausibilidade do direito 

invocado, a concessão da tutela de urgência, nos moldes em que foi 

pretendida, afigura-se inviável. Desta forma, não vislumbro, por ora, a 

caracterização de prova inequívoca que leve a verossimilhança do direito 

invocado. Vale frisar, também que, cabe à parte autora o ônus de provar o 

alegado, produzindo as provas que entender pertinentes, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção deste Juízo. Assim, considerando 

que a autora não demonstrou a presença dos requisitos necessários ao 

deferimento do pedido, ou seja, o “fumus boni juris” e o “periculum in 

mora”, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência almejado pela parte autora 

EDNA MARIA TOSTA SOUZA, ao menos até a presente etapa processual, 

nada impedindo que, posteriormente, a questão possa ser reavaliada, 

concedendo, se for o caso, a medida antecipatória. I - CITE-SE a autarquia 

requerida para, querendo, apresentar resposta dentro do prazo de 30 

(trinta) dias, na forma do art. 183, "caput", do NCPC, fazendo-se constar, 

outrossim, as advertências a que fazem menção o art. 344, "caput", do 

NCPC. II - Após, com a juntada da contestação da autarquia requerida, 

INTIME-SE a parte autora através de seus advogados, via DJE para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação 

apresentada. III - Em seguida, com o transcurso do prazo acima 

mencionado, que deverá ser certificado, ou a juntada da impugnação, 

DETERMINO a realização de exame pericial, para tanto desde NOMEIO 

como perito nos autos o ilustre médico Dr. JOSÉ DÁRCIO DE ANDRADE 

RUDNER, CRM-MT 1580, com endereço na Rua Coronel José Dulce, nº 

109, Centro, CEP 78200-000, na cidade de Cáceres/MT, telefone (065) 

3223-2405, “e-mail” medicinacaceres@hotmail.com, independentemente de 

compromisso, que deverá exercer escrupulosamente o encargo, devendo 

responder os quesitos formulados pelas partes e apresentar outras 

considerações que entender pertinentes, contando, a partir da realização 

do exame, com o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo (art. 

465, “caput”, c/c o art. 466, “caput”, ambos do NCPC). ARBITRO 

honorários periciais devido ao Dr. JOSÉ DÁRCIO DE ANDRADE RUDNER, 

no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), na forma do art. 1º e 3º, §1º, 

ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça Federal, a serem 

arcados pela Justiça Federal. Ressalta-se que o valor da verba honorária 

ora arbitrada justifica-se pela inexistência de perito médico no Município de 

Pontes e Lacerda/MT, o que obriga a nomeação de profissional domiciliado 

no Município de Cáceres/MT, ente político equidistante a aproximadamente 

225Km da sede desta Comarca, e, consequentemente, faz como que o 

“expert” percorra a distância aproximada de 450Km para a realização dos 

exames médicos referentes aos processos em que atua como perito. 

Deverá o(a) Gestor(a) Judiciário(a) mediante impulsionamento por 

certidão, via DJE, intimar a parte autora e, mediante carta com aviso de 

recebimento intimar a autarquia requerida acerca da data aprazada para a 

perícia, bem como para que, caso queiram, apresentem quesitos e 

indiquem assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 

1º, incisos II e III, do NCPC). Faço consignar que o(a) requerente deverá 

comparecer na perícia a ser designada, independentemente, de intimação. 

IV – Com o laudo pericial nos autos, vista às partes para se manifestarem 

sobre ele, no prazo de 15 (quinze) dias. (art. 477, §1º, do NCPC) V – Por 

fim, com o integral cumprimento das determinações acima mencionadas, 

promova a conclusão dos autos. INTIME-SE o(a) advogado(a) do(a) 

requerente, via Diário da Justiça Eletrônico. A propósito, CONCEDO ao 
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requerente o beneplácito da assistência judiciária gratuita. Pontes e 

Lacerda, 27 de agosto de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001268-26.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAEL YURI POQUIVIQUI TAFAREL (REQUERIDO)

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001268-26.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. REQUERIDO: 

RAPHAEL YURI POQUIVIQUI TAFAREL. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – 

promovida pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra 

RAPHAEL YURI POQUIVIQUI TAFAREL, sob a alegação de que celebrou 

com a parte requerida um contrato de financiamento, concedendo um 

crédito de R$ 13.850,00 (treze mil, oitocentos e cinquenta reais), a ser 

pago em 36 (trinta e seis) prestações de R$ 637,63 (seiscentos e trinta e 

sete reais e sessenta e três centavos). Desta forma, requereu, 

liminarmente, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, e, ao 

final, a procedência do pedido, com a confirmação da liminar pleiteada. 

Com a inicial, vieram os documentos de fls. 09/29. Na decisão de fls. 35/39 

foi deferida a liminar, sendo cumprida nas fls. 49/50. A parte ré, por 

intermédio de advogado constituído, depositou judicialmente o valor 

indicado para fins de purgação da mora (fls. 44/47). E os autos vieram 

conclusos. É a suma do necessário. Fundamento e decido. Prima facie, 

verifico que a purgação da mora pela parte ré ocorreu através do depósito 

judicial do valor integral correspondente ao cálculo apresentado pelo 

banco autor na inicial referente às parcelas em atraso e a vencer (fls. 

44/47). Os §§1° e 2° do art. 3º, do Dec. Lei 911/69, com nova redação 

dada pela Lei 13.043/2014, assim dispõe: Art. 3 (...). § 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. § 2o No prazo do 

§ 1o, 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 do ônus. Pois bem, a 

parte ré, tempestivamente, efetuou a purgação de sua mora, depositando 

nestes autos a integralidade da dívida pendente antes de que 

consolidasse a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor, conforme determina a norma supracitada e à vista 

do demonstrativo de débito apresentado pelo autor na inicial, devidamente 

atualizado. Nesse sentido é a jurisprudência: “ALIENAÇAO FIDUCIÁRIA 

Automóvel Ação de busca e apreensão Decisão de primeiro grau que 

considera purgada a mora e determina a restituição do veículo à 

demandada. Agravo interposto pelo autor. Depósito judicial efetuado nos 

exatos termos do cálculo apresentado pelo autor na petição inicial, que 

incluiu os débitos vencidos e vincendos - Pagamento da integralidade da 

dívida remanescente - Recurso manifestamente improcedente. Litigância 

de má-fé do agravante. Aplicação de sanção pecuniária. Agravo 

desprovido.” (Agravo de Instrumento nº 2182658-70.2014.8.26.0000, 

TJSP, 29ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Henrique Miguel 

Trevisan, j. 12.11.2014). Purgada a mora pela ré, imperioso admitir que a 

ré, de fato, encontrava-se inadimplente, tendo reconhecido juridicamente 

tal inadimplência, com o depósito do valor devido e apontado pelo 

banco-autor na inicial. Se a ré reconheceu sua inadimplência, depositando 

nos autos o valor devido, é caso de extinção do processo com resolução 

de mérito, visto que a ré reconheceu juridicamente o pedido formulado pelo 

banco autor, ao purgar a mora. Nesse sentido: AÇÃO COM PEDIDO DE 

BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PURGAÇÃO DA MORA. PROCESSO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (Apelação Cível nº 0431007-0 

(7346), 17ª Câmara Cível do TJPR, Rel. Lauri Caetano da Silva. j. 

03.10.2007, unânime). Por outro lado, o STJ já decidiu acerca dos valores 

necessários à caracterização da purgação da mora nas ações de busca 

e apreensão dessa natureza, in verbis: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM 

GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. 

ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 

911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. 

PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS 

APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de 

Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, 

compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da 

liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - 

entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor 

na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto 

de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 

1418593 MS 2013/0381036-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

Data de Julgamento: 14/05/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de 

Publicação: DJe 27/05/2014) - destaquei” Com efeito, entendo que o 

depósito realizado pelo requerido na integralidade e de acordo com os 

valores indicados pelo credor fiduciário na inicial é o suficiente para se 

caracterizar a purgação da mora (art. 3º, §2º, do Decreto-lei 911/69), 

devendo-se, por consequência, o veículo ser restituído ao requerido livre 

de ônus. Por fim, devem os valores depositados judicialmente ser 

levantados pelo autor. Pelo exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, 

com resolução de mérito, forte no artigo 487, III, “a”, do Código de 

Processo Civil, para HOMOLOGAR o reconhecimento, pelo requerido, da 

procedência do pedido formulado na inicial. CONDENO a parte requerida 

ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios que fixo, nos termos do art. 85, §2º, incisos I a IV do NCPC, 

em R$ 1.734,76 (mil e setecentos e trinta e quatro reais e setenta e seis 

centavos). Com o trânsito em julgado CERTIFIQUE-SE. Sem prejuízo do 

cumprimento dos atos supra, PROMOVA-SE a secretaria o cumprimento 

das seguintes determinações: (i) EXPEÇA-SE mandado de restituição do 

veículo descrito na inicial em favor da parte requerida, devendo-se ser 

intimado o depositário (fls. 50/51). (ii) PROCEDA-SE a expedição de alvará 

eletrônico a fim de viabilizar a transferência eletrônica do valor depositado 

na fl. 47 e que se encontra na conta do juízo à outra conta a ser indicada 

pelo autor, no prazo de 5 (cinco) dias, após o trânsito em julgado. Por 

consequência, considerando a purgação da mora e a restituição do bem 

apreendido, REVOGO a liminar de fls. 35/39. Cumpridas as determinações 

acima, REMETAM-SE os autos ao arquivo com as baixas e anotações de 

estilo. Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. 

INTIMEM-SE as partes, na pessoa de seus patronos, via DJE. CUMPRA-SE, 

expedindo-o necessário. Às providências.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 146118 Nr: 6210-55.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdSA, SdJN, SOdS, JBPdS, JPdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT, Wagner Ricci da Silva - OAB:21379

 65. Por todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia 

para:

 a) ABSOLVER todos os acusados da imputação prevista no art. 288, 

caput, do Código Penal, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP;

b) ABSOLVER, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, o acusado 

JOSIEL PEREIRA DE MENEZES, quanto ao delito previsto no art. 297, caput, 

do Código Penal;

c) ABSOLVER, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, os 

acusados JOSIEL PEREIRA DE MENEZES, SAMUEL DE JESUS NERES, 

SAMIR OSCARINO DE SOUZA e JÉSSICA BARBOSA PAULINO SOUZA, 

quanto ao delito previsto no art. 171, caput, c/c art. 14, inciso II, (por duas 

vezes), c/c art. 71, caput, c/c art. 29, caput, todos do Código Penal;
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d) ABSOLVER, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, os 

acusados JOSIEL PEREIRA DE MENEZES, SAMUEL DE JESUS NERES, 

LOURIVAL DA SILVA ABREU e JÉSSICA BARBOSA PAULINO SOUZA, 

quanto ao delito previsto no art. 12, caput, da Lei 10.826/2003;

e) ABSOLVER, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, os 

acusados JOSIEL PEREIRA DE MENEZES, SAMUEL DE JESUS NERES, 

LOURIVAL DA SILVA ABREU, SAMIR OSCARINO DE SOUZA e JÉSSICA 

BARBOSA PAULINO SOUZA, quanto ao delito previsto no art. 311, caput, 

do Código Penal;

f) CONDENAR o acusado JOSIEL PEREIRA DE MENEZES, brasileiro, 

nascido em 11/08/1983, natural de Jaru/RO, filho de José Cristino de 

Abreu e Djanira da Silva, como incurso nas sanções do art. 304, caput, do 

Código Penal.

g) CONDENAR o acusado SAMIR OSCARINO DE SOUZA, brasileiro, 

nascido em 28/05/1982, natural de Boca do Acre/AM, filho de Francisco 

Oscarino de Souza e Lucimar da Silva, como incurso nas sanções do art. 

12, caput, da Lei 10.826/2003.

h) CONDENAR o acusado LOURIVAL DA SILVA ABREU, brasileiro, 

nascido em 13/07/1970, natural de Porto Velho/RO, filho de José Cristino 

de Abreu e Djanira da Silva, como incurso nas sanções do art. 304, caput, 

(3 vezes), na forma do artigo 71, ambos do Código Penal; art. 171, caput, 

c/c art. 14, inciso II, todos na forma do art. 69, todos do Código Penal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 153550 Nr: 9664-43.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802-B/MT

 Vistos em correição.

Em juízo de admissibilidade, RECEBO O RECURSO DE APELAÇÃO, 

interposto pela i. Defesa do sentenciado, em seus efeitos legais (CPP, art. 

597), uma vez que tempestivo.

Por fim, considerando que a aludida irresignação está devidamente 

contrarrazoada, DETERMINO a remessa dos autos ao E. Tribunal de 

Justiça, para o devido processamento/julgamento do recurso interposto 

(CPP, art. 601), com as homenagens e cautelas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 126840 Nr: 6662-02.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clovis Correia da Silva, Jose Carlos Russo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elton Queiroz de Freitas. - 

OAB:OAB/MT 8478-A

 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.

DOS BENS APREENDIDOS

-ARMAS DE FOGO: Determino a remessa do armamento ao Comando do 

Exército, para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou 

às Forças Armadas, na forma do art. 25 da Lei 10.826/2003, 

regulamentado pelo art. 65 do Decreto 5.123/2004, na redação dada pelo 

Decreto 8.938/2016. Comunique-se à Direção do Foro para cumprimento, 

certificando-se nos autos.

DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 19/02/2019, às 

17h00min.

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): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 127023 Nr: 6744-33.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Marcondes Alves de Lima, Luciano 

Sousa dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, IDIRLENE NOGUEIRA DO 

NASCIMENTO - OAB:4090

 Vistos em correição.

Compulsando os autos verifico que mesmo devidamente intimado na data 

de 14/12/2017 o denunciado JOSÉ MARCONDES ALVES LIMA não 

apresentou até a presente data a RESPOSTA A ACUSAÇÃO.

Intime-se a Defensoria Pública para apresentar à resposta a acusação.

Após a apresentação da peça de defesa, VOLVAM-ME os autos 

conclusos para designar audiência de instrução.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 128397 Nr: 7362-75.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Éber José Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 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.

DOS BENS APREENDIDOS

-OUTROS BENS: Certifique-se quanto à alienação antecipada dos bens 

móveis sujeitos a deterioração, conforme art. 144-A do Código de 

Processo Penal.

DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 09/04/2019, às 

13h30min.

Intimem-se o réu, vítimas, testemunhas, Ministério Público e Defesa.

Expeçam-se cartas precatórias para oitiva dos residentes fora desta 

Comarca.

OFICIE-SE a Prefeitura Municipal de Pontes e Lacerda, na pessoa de seu 

procurador municipal, para que se manifeste sobre o pedido de sua 

autoria acostado aos autos às fls. 61/62, em virtude do prazo 

transcorrido.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 131867 Nr: 106-47.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renaldo dos Santos Monteiro

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032628/8/2018 Página 379 de 504



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 Vistos em correição.

DESIGNO a audiência de instrução, em continuação, para a oitiva do 

policial MOACIR PEREIRA DA SILVA que será realizada na data de 29 de 

janeiro de 2019 às 16h00min.

Intimem-se o réu, a vítima, Ministério Público e Defesa Técnica.

REQUISITE-SE a testemunha.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 161786 Nr: 1214-77.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado do Pará.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luis Simão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT4552

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Devolva-se a missiva, 

devidamente cumprida, com as baixas e anotações de estilo, consignando 

nossas homenagens. II. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem 

os presentes intimados. III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 172782 Nr: 5942-64.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helton Rogério Marquezan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGERIO GRAHL - 

OAB:10565/MT

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Devolva-se a missiva, 

devidamente cumprida, com as baixas e anotações de estilo, consignando 

nossas homenagens. II. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem 

os presentes intimados. III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 101472 Nr: 2726-03.2015.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Helena Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Paulo Silva Macedo - 

OAB:18079/0

 Vistos em correição.

DESIGNO a audiência de instrução, em continuação, para a oitiva das 

testemunhas mencionadas às fls. 360 e também para os interrogatórios 

dos denunciados para o dia 17 de outubro de 2018 às 13h30min.

Intimem-se os réus, testemunhas, Ministério Público, Defensoria Pública e 

Defesa Técnica.

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): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 106491 Nr: 4808-07.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Martins de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ANDRÉ LUIZ DO 

CARMO PINTO - OAB:23573/O

 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.

DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 22/01/2019, às 

17h00min.

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): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 139274 Nr: 3378-49.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Almeida Ramalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:21613/O, LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - OAB:21001/O

 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.

DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 19/02/2019, às 

15h30min.

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.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000075-73.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELEM MACHADO (REQUERENTE)

CRISTIANO BUENO DO PRADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVIÇOS - SCPC (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 26 de setembro de 2018, às 15h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-93.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES (ADVOGADO(A))

GLEIDSON KENNEDDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para comparecer a audiência designada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-63.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:
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EMERSON RIBEIRO ALVES (ADVOGADO(A))

GLEIDSON KENNEDDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Intimação da partes e patronos para comparecerem a audiência designada 

para o dia 26.9.2018, às 15h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000326-28.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL (ADVOGADO(A))

HELBERT RODRIGUES DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações das partes: promovente e promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 

9/10/2018 às 14h00min. As partes deverão trazer as testemunhas 

independentes de intimações. A referida audiência realizará na sala de 

audiência do Juizado Especial, no Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000956-84.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR RODRIGUES LOBO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimação do representante do Ministério Público para manifestar-se, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000844-81.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY FERNANDA BENITO MAGALHAES (REQUERENTE)

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS KD COMERCIO DE MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 24 de setembro de 2018, às 13h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000664-65.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

ROMIS FERREIRA MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEIVID FERNANDES DE SOUZA COMERCIO (REQUERIDO)

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 24 de setembro de 2018, às 13h10min.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000928-19.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA (ADVOGADO(A))

GUSTAVO DA CUNHA GARCIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB PONTES E LACERDA LTDA (REQUERIDO)

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI (ADVOGADO(A))

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 24 de setembro de 2018, 

às 13h00min.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010578-05.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE FERREIRA PEREIRA (REQUERENTE)

ANA PAULA MARQUES ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAPITAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

CAB PONTES E LACERDA LTDA (REQUERIDO)

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI (ADVOGADO(A))

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: 8010578-05.2016.8.11.0013 REQUERENTE: IVONETE FERREIRA 

PEREIRA REQUERIDO: CAPITAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - 

ME, CAB PONTES E LACERDA LTDA Vistos etc. Dê-se vistas ao recorrido 

para que apresente contrarrazões recursais no prazo legal. Cumpra-se. 

Pontes e Lacerda, 23 de agosto de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI, Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000934-26.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS (ADVOGADO(A))

ESTELITA CANOVAS SIMON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA FLAVIA GUTERRES JUSTINI (ADVOGADO(A))

CENTRAL LEILOES LTDA (REQUERIDO)

EVELYN TENILLE TAVONI NOGUEIRA MARTINS (ADVOGADO(A))

 

Intimações das partes: promovente e promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 

25/09/2018 às 13h30min. As partes deverão trazer as testemunhas 

independentes de intimações. A referida audiência realizará na sala de 

audiência do Juizado Especial, no Fórum local.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001123-67.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Oficie-se ao NAT, com urgência. Citem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000554-03.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA (ADVOGADO(A))

THAIS RAPOSA LUCAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Intimações das partes: promovente e promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 

25/09/2018 às 14h00min. As partes deverão trazer as testemunhas 

independentes de intimações. A referida audiência realizará na sala de 

audiência do Juizado Especial, no Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000920-08.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GRASCIELLY SOPRANI CAIRES (REQUERENTE)

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência de conciliação designada para o dia 10 de outubro de 2018, às 

14h40min.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000896-77.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

ROSANGELA ALVES TEODORO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência de conciliação designada para o dia 10 de outubro de 2018, às 

14h50min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000897-62.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA DA SILVA FERNANDES (AUTOR(A))

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência de conciliação designada para o dia 10 de outubro de 2018, às 

15h00min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000921-90.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

JANETE DOS SANTOS LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência de conciliação designada para o dia 10 de outubro de 2018, às 

15h10min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000712-24.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FÁBIO RIBAS TERRA (ADVOGADO(A))

GEUZA SOARES DE FREITAS CORREA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência de conciliação designada para o dia 10 de outubro de 2018, às 

15h20min.

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000711-39.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FÁBIO RIBAS TERRA (ADVOGADO(A))

CARLOS BEZERRA MAXIMIANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 10 de outubro de 2018, às 15h30min.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-56.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MAYRA ALVES MOREIRA (REQUERENTE)

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (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):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Vistos. O jurista Luiz Guilherme Marinoni, ao lecionar que “o procedimento 

da cognição parcial privilegia os valores certeza e celeridade”, define 

como objetivos próprios da tutela de cognição sumarizada: I) assegurar a 

viabilidade da realização de um direito ameaçado por perigo de dano 

iminente; II) realizar antecipadamente um direito, em face de uma situação 

de perigo; e III) realizar um direito em vista de suas peculiaridades e em 

razão dos custos do procedimento comum. De acordo com o Código de 

Processo Civil são dois os requisitos indispensáveis à antecipação da 

tutela, em torno dos quais deve circunscrever-se a cognição, quais sejam, 

a probabilidade do direito – fummus boni iuris e o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo – periculum in mora, – isto é, a possibilidade 

de ineficácia material da decisão que venha a, eventualmente, conceder a 

tutela definitiva. 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. (g.n.) Partindo desse 

preceito entendo que se fazem presentes nos autos os requisitos 

autorizadores para a antecipação de tutela pedida. No caso posto em 

discussão, o autor alega que nunca celebrou qualquer contrato com a 

parte requerida, sendo certo, que a mesma inseriu seu nome no rol de 

maus pagadores, por dívida que não reconhece. Da análise detida dos 

autos, bem como dos argumentos trazidos, tem-se que o indeferimento do 

pedido poderá acarretar danos irreparáveis ou de difícil reparação ao 

autor. Verifico ainda que os fundamentos deduzidos restaram de forma 

clara e precisa, preenchendo o pedido dos requisitos do fumus boni iuris e 

do periculum in mora. Nesse aspecto, registro que o autor alegou de forma 

peremptória e incisiva de que não reconhece a inscrição no rol de maus 

pagadores, presumindo-se ab initio a boa-fé autoriza a concessão nesta 

fase processual do pleito inicial. Ressaltando que, se por ventura, ficar 

caracterizada inverdade de suas declarações, ensejará a condenação 

por litigância de má-fé da parte e de seu causídico, com encaminhamento 

de cópias para responsabilização administrativa. Diante disso, entendo 

que a antecipação de tutela pretendida encontra respaldo legal, vez que 

há prova inequívoca e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Posto isso, defiro a antecipação de tutela pretendida para determinara 

parte requerida, a retirada do nome do requerente dos órgãos de proteção 

ao crédito. Outrossim, com fulcro no inciso IV do art.139 c/c inciso IV do 

art.77, ambos do CPC, determino como medida coercitiva e necessária 

para assegurar o cumprimento com exatidão da decisão judicial de 

antecipação da tutela, aplicação de multa por ato atentatório à Justiça, no 

valor de R$100,00 por dia, até o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais). 

Por derradeiro, caso se trate de lide temerária e fique caracterizada a 

litigância de má-fé em razão da dedução em juízo de demandas repetitivas, 

cuja causa de pedir não se afigure verdadeira, fixo, desde já, o quantum 

de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de eventual condenação por 

litigância de má-fé a ser aplicada em face do requerente e do causídico 

que, em razão da relevância de sua atuação que não pode participar de 

fraudes. Outrossim, Oficie-se à OAB/MT- Subseção de Pontes e Lacerda, 

diante das suspeitas que me foram repassadas pelo Nobre Presidente da 

Subseção da OAB-Pontes e Lacerda de que estaria ocorrendo nesta 

Comarca captação ilícita de clientes e suspeitas de fraudes, 

especialmente, em sede de Juizados Especiais, com cópias da inicial para 

que seja apurada pela OAB-MT, Subseção de Pontes e Lacerda se se 

trata de tal hipótese, Na seqüência, prossiga-se com a designação de 

audiência para conciliação e citação do réu para, querendo, contestar a 

presente ação. Intimem-se e Cumpra-se.Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000200-41.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

ALINE DE OLIVEIRA ORTIZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Vistos. O jurista Luiz Guilherme Marinoni, ao lecionar que “o procedimento 

da cognição parcial privilegia os valores certeza e celeridade”, define 

como objetivos próprios da tutela de cognição sumarizada: I) assegurar a 

viabilidade da realização de um direito ameaçado por perigo de dano 

iminente; II) realizar antecipadamente um direito, em face de uma situação 

de perigo; e III) realizar um direito em vista de suas peculiaridades e em 
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razão dos custos do procedimento comum. De acordo com o Código de 

Processo Civil são dois os requisitos indispensáveis à antecipação da 

tutela, em torno dos quais deve circunscrever-se a cognição, quais sejam, 

a probabilidade do direito – fummus boni iuris e o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo – periculum in mora, – isto é, a possibilidade 

de ineficácia material da decisão que venha a, eventualmente, conceder a 

tutela definitiva. 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. (g.n.) Partindo desse 

preceito entendo que se fazem presentes nos autos os requisitos 

autorizadores para a antecipação de tutela pedida. No caso posto em 

discussão, o autor alega que nunca celebrou qualquer contrato com a 

parte requerida, sendo certo, que a mesma inseriu seu nome no rol de 

maus pagadores, por dívida que não reconhece. Da análise detida dos 

autos, bem como dos argumentos trazidos, tem-se que o indeferimento do 

pedido poderá acarretar danos irreparáveis ou de difícil reparação ao 

autor. Verifico ainda que os fundamentos deduzidos restaram de forma 

clara e precisa, preenchendo o pedido dos requisitos do fumus boni iuris e 

do periculum in mora. Nesse aspecto, registro que o autor alegou de forma 

peremptória e incisiva de que não reconhece a inscrição no rol de maus 

pagadores, presumindo-se ab initio a boa-fé autoriza a concessão nesta 

fase processual do pleito inicial. Ressaltando que, se por ventura, ficar 

caracterizada inverdade de suas declarações, ensejará a condenação 

por litigância de má-fé da parte e de seu causídico, com encaminhamento 

de cópias para responsabilização administrativa. Diante disso, entendo 

que a antecipação de tutela pretendida encontra respaldo legal, vez que 

há prova inequívoca e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Posto isso, defiro a antecipação de tutela pretendida para determinara 

parte requerida, a retirada do nome do requerente dos órgãos de proteção 

ao crédito. Outrossim, com fulcro no inciso IV do art.139 c/c inciso IV do 

art.77, ambos do CPC, determino como medida coercitiva e necessária 

para assegurar o cumprimento com exatidão da decisão judicial de 

antecipação da tutela, aplicação de multa por ato atentatório à Justiça, no 

valor de R$100,00 por dia, até o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais). 

Por derradeiro, caso se trate de lide temerária e fique caracterizada a 

litigância de má-fé em razão da dedução em juízo de demandas repetitivas, 

cuja causa de pedir não se afigure verdadeira, fixo, desde já, o quantum 

de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de eventual condenação por 

litigância de má-fé a ser aplicada em face do requerente e do causídico 

que, em razão da relevância de sua atuação que não pode participar de 

fraudes. Outrossim, Oficie-se à OAB/MT- Subseção de Pontes e Lacerda, 

diante das suspeitas que me foram repassadas pelo Nobre Presidente da 

Subseção da OAB-Pontes e Lacerda de que estaria ocorrendo nesta 

Comarca captação ilícita de clientes e suspeitas de fraudes, 

especialmente, em sede de Juizados Especiais, com cópias da inicial para 

que seja apurada pela OAB-MT, Subseção de Pontes e Lacerda se se 

trata de tal hipótese, Na seqüência, prossiga-se com a designação de 

audiência para conciliação e citação do réu para, querendo, contestar a 

presente ação. Intimem-se e Cumpra-se.Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000202-11.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VALSO GARCEZ DA SILVA (REQUERENTE)

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Vistos. O jurista Luiz Guilherme Marinoni, ao lecionar que “o procedimento 

da cognição parcial privilegia os valores certeza e celeridade”, define 

como objetivos próprios da tutela de cognição sumarizada: I) assegurar a 

viabilidade da realização de um direito ameaçado por perigo de dano 

iminente; II) realizar antecipadamente um direito, em face de uma situação 

de perigo; e III) realizar um direito em vista de suas peculiaridades e em 

razão dos custos do procedimento comum. De acordo com o Código de 

Processo Civil são dois os requisitos indispensáveis à antecipação da 

tutela, em torno dos quais deve circunscrever-se a cognição, quais sejam, 

a probabilidade do direito – fummus boni iuris e o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo – periculum in mora, – isto é, a possibilidade 

de ineficácia material da decisão que venha a, eventualmente, conceder a 

tutela definitiva. 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. (g.n.) Partindo desse 

preceito entendo que se fazem presentes nos autos os requisitos 

autorizadores para a antecipação de tutela pedida. No caso posto em 

discussão, o autor alega que nunca celebrou qualquer contrato com a 

parte requerida, sendo certo, que a mesma inseriu seu nome no rol de 

maus pagadores, por dívida que não reconhece. Da análise detida dos 

autos, bem como dos argumentos trazidos, tem-se que o indeferimento do 

pedido poderá acarretar danos irreparáveis ou de difícil reparação ao 

autor. Verifico ainda que os fundamentos deduzidos restaram de forma 

clara e precisa, preenchendo o pedido dos requisitos do fumus boni iuris e 

do periculum in mora. Nesse aspecto, registro que o autor alegou de forma 

peremptória e incisiva de que não reconhece a inscrição no rol de maus 

pagadores, presumindo-se ab initio a boa-fé autoriza a concessão nesta 

fase processual do pleito inicial. Ressaltando que, se por ventura, ficar 

caracterizada inverdade de suas declarações, ensejará a condenação 

por litigância de má-fé da parte e de seu causídico, com encaminhamento 

de cópias para responsabilização administrativa. Diante disso, entendo 

que a antecipação de tutela pretendida encontra respaldo legal, vez que 

há prova inequívoca e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Posto isso, defiro a antecipação de tutela pretendida para determinara 

parte requerida, a retirada do nome do requerente dos órgãos de proteção 

ao crédito. Outrossim, com fulcro no inciso IV do art.139 c/c inciso IV do 

art.77, ambos do CPC, determino como medida coercitiva e necessária 

para assegurar o cumprimento com exatidão da decisão judicial de 

antecipação da tutela, aplicação de multa por ato atentatório à Justiça, no 

valor de R$100,00 por dia, até o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais). 

Por derradeiro, caso se trate de lide temerária e fique caracterizada a 

litigância de má-fé em razão da dedução em juízo de demandas repetitivas, 

cuja causa de pedir não se afigure verdadeira, fixo, desde já, o quantum 

de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de eventual condenação por 

litigância de má-fé a ser aplicada em face do requerente e do causídico 

que, em razão da relevância de sua atuação que não pode participar de 

fraudes. Outrossim, Oficie-se à OAB/MT- Subseção de Pontes e Lacerda, 

diante das suspeitas que me foram repassadas pelo Nobre Presidente da 

Subseção da OAB-Pontes e Lacerda de que estaria ocorrendo nesta 

Comarca captação ilícita de clientes e suspeitas de fraudes, 

especialmente, em sede de Juizados Especiais, com cópias da inicial para 

que seja apurada pela OAB-MT, Subseção de Pontes e Lacerda se se 

trata de tal hipótese, Na seqüência, prossiga-se com a designação de 

audiência para conciliação e citação do réu para, querendo, contestar a 

presente ação. Intimem-se e Cumpra-se.Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000203-93.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

AUGUSTO ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Vistos. O jurista Luiz Guilherme Marinoni, ao lecionar que “o procedimento 

da cognição parcial privilegia os valores certeza e celeridade”, define 

como objetivos próprios da tutela de cognição sumarizada: I) assegurar a 

viabilidade da realização de um direito ameaçado por perigo de dano 

iminente; II) realizar antecipadamente um direito, em face de uma situação 

de perigo; e III) realizar um direito em vista de suas peculiaridades e em 

razão dos custos do procedimento comum. De acordo com o Código de 

Processo Civil são dois os requisitos indispensáveis à antecipação da 

tutela, em torno dos quais deve circunscrever-se a cognição, quais sejam, 

a probabilidade do direito – fummus boni iuris e o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo – periculum in mora, – isto é, a possibilidade 

de ineficácia material da decisão que venha a, eventualmente, conceder a 

tutela definitiva. 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. (g.n.) Partindo desse 

preceito entendo que se fazem presentes nos autos os requisitos 

autorizadores para a antecipação de tutela pedida. No caso posto em 

discussão, o autor alega que nunca celebrou qualquer contrato com a 
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parte requerida, sendo certo, que a mesma inseriu seu nome no rol de 

maus pagadores, por dívida que não reconhece. Da análise detida dos 

autos, bem como dos argumentos trazidos, tem-se que o indeferimento do 

pedido poderá acarretar danos irreparáveis ou de difícil reparação ao 

autor. Verifico ainda que os fundamentos deduzidos restaram de forma 

clara e precisa, preenchendo o pedido dos requisitos do fumus boni iuris e 

do periculum in mora. Nesse aspecto, registro que o autor alegou de forma 

peremptória e incisiva de que não reconhece a inscrição no rol de maus 

pagadores, presumindo-se ab initio a boa-fé autoriza a concessão nesta 

fase processual do pleito inicial. Ressaltando que, se por ventura, ficar 

caracterizada inverdade de suas declarações, ensejará a condenação 

por litigância de má-fé da parte e de seu causídico, com encaminhamento 

de cópias para responsabilização administrativa. Diante disso, entendo 

que a antecipação de tutela pretendida encontra respaldo legal, vez que 

há prova inequívoca e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Posto isso, defiro a antecipação de tutela pretendida para determinara 

parte requerida, a retirada do nome do requerente dos órgãos de proteção 

ao crédito. Outrossim, com fulcro no inciso IV do art.139 c/c inciso IV do 

art.77, ambos do CPC, determino como medida coercitiva e necessária 

para assegurar o cumprimento com exatidão da decisão judicial de 

antecipação da tutela, aplicação de multa por ato atentatório à Justiça, no 

valor de R$100,00 por dia, até o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais). 

Por derradeiro, caso se trate de lide temerária e fique caracterizada a 

litigância de má-fé em razão da dedução em juízo de demandas repetitivas, 

cuja causa de pedir não se afigure verdadeira, fixo, desde já, o quantum 

de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de eventual condenação por 

litigância de má-fé a ser aplicada em face do requerente e do causídico 

que, em razão da relevância de sua atuação que não pode participar de 

fraudes. Outrossim, Oficie-se à OAB/MT- Subseção de Pontes e Lacerda, 

diante das suspeitas que me foram repassadas pelo Nobre Presidente da 

Subseção da OAB-Pontes e Lacerda de que estaria ocorrendo nesta 

Comarca captação ilícita de clientes e suspeitas de fraudes, 

especialmente, em sede de Juizados Especiais, com cópias da inicial para 

que seja apurada pela OAB-MT, Subseção de Pontes e Lacerda se se 

trata de tal hipótese, Na seqüência, prossiga-se com a designação de 

audiência para conciliação e citação do réu para, querendo, contestar a 

presente ação. Intimem-se e Cumpra-se.Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000204-78.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

PATRICIA CRUZ MATA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Vistos. O jurista Luiz Guilherme Marinoni, ao lecionar que “o procedimento 

da cognição parcial privilegia os valores certeza e celeridade”, define 

como objetivos próprios da tutela de cognição sumarizada: I) assegurar a 

viabilidade da realização de um direito ameaçado por perigo de dano 

iminente; II) realizar antecipadamente um direito, em face de uma situação 

de perigo; e III) realizar um direito em vista de suas peculiaridades e em 

razão dos custos do procedimento comum. De acordo com o Código de 

Processo Civil são dois os requisitos indispensáveis à antecipação da 

tutela, em torno dos quais deve circunscrever-se a cognição, quais sejam, 

a probabilidade do direito – fummus boni iuris e o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo – periculum in mora, – isto é, a possibilidade 

de ineficácia material da decisão que venha a, eventualmente, conceder a 

tutela definitiva. 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. (g.n.) Partindo desse 

preceito entendo que se fazem presentes nos autos os requisitos 

autorizadores para a antecipação de tutela pedida. No caso posto em 

discussão, o autor alega que nunca celebrou qualquer contrato com a 

parte requerida, sendo certo, que a mesma inseriu seu nome no rol de 

maus pagadores, por dívida que não reconhece. Da análise detida dos 

autos, bem como dos argumentos trazidos, tem-se que o indeferimento do 

pedido poderá acarretar danos irreparáveis ou de difícil reparação ao 

autor. Verifico ainda que os fundamentos deduzidos restaram de forma 

clara e precisa, preenchendo o pedido dos requisitos do fumus boni iuris e 

do periculum in mora. Nesse aspecto, registro que o autor alegou de forma 

peremptória e incisiva de que não reconhece a inscrição no rol de maus 

pagadores, presumindo-se ab initio a boa-fé autoriza a concessão nesta 

fase processual do pleito inicial. Ressaltando que, se por ventura, ficar 

caracterizada inverdade de suas declarações, ensejará a condenação 

por litigância de má-fé da parte e de seu causídico, com encaminhamento 

de cópias para responsabilização administrativa. Diante disso, entendo 

que a antecipação de tutela pretendida encontra respaldo legal, vez que 

há prova inequívoca e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Posto isso, defiro a antecipação de tutela pretendida para determinara 

parte requerida, a retirada do nome do requerente dos órgãos de proteção 

ao crédito. Outrossim, com fulcro no inciso IV do art.139 c/c inciso IV do 

art.77, ambos do CPC, determino como medida coercitiva e necessária 

para assegurar o cumprimento com exatidão da decisão judicial de 

antecipação da tutela, aplicação de multa por ato atentatório à Justiça, no 

valor de R$100,00 por dia, até o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais). 

Por derradeiro, caso se trate de lide temerária e fique caracterizada a 

litigância de má-fé em razão da dedução em juízo de demandas repetitivas, 

cuja causa de pedir não se afigure verdadeira, fixo, desde já, o quantum 

de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de eventual condenação por 

litigância de má-fé a ser aplicada em face do requerente e do causídico 

que, em razão da relevância de sua atuação que não pode participar de 

fraudes. Outrossim, Oficie-se à OAB/MT- Subseção de Pontes e Lacerda, 

diante das suspeitas que me foram repassadas pelo Nobre Presidente da 

Subseção da OAB-Pontes e Lacerda de que estaria ocorrendo nesta 

Comarca captação ilícita de clientes e suspeitas de fraudes, 

especialmente, em sede de Juizados Especiais, com cópias da inicial para 

que seja apurada pela OAB-MT, Subseção de Pontes e Lacerda se se 

trata de tal hipótese, Na seqüência, prossiga-se com a designação de 

audiência para conciliação e citação do réu para, querendo, contestar a 

presente ação. Intimem-se e Cumpra-se.Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000217-77.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO JOSE DE SOUZA SANTANA (REQUERENTE)

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Vistos. O jurista Luiz Guilherme Marinoni, ao lecionar que “o procedimento 

da cognição parcial privilegia os valores certeza e celeridade”, define 

como objetivos próprios da tutela de cognição sumarizada: I) assegurar a 

viabilidade da realização de um direito ameaçado por perigo de dano 

iminente; II) realizar antecipadamente um direito, em face de uma situação 

de perigo; e III) realizar um direito em vista de suas peculiaridades e em 

razão dos custos do procedimento comum. De acordo com o Código de 

Processo Civil são dois os requisitos indispensáveis à antecipação da 

tutela, em torno dos quais deve circunscrever-se a cognição, quais sejam, 

a probabilidade do direito – fummus boni iuris e o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo – periculum in mora, – isto é, a possibilidade 

de ineficácia material da decisão que venha a, eventualmente, conceder a 

tutela definitiva. 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. (g.n.) Partindo desse 

preceito entendo que se fazem presentes nos autos os requisitos 

autorizadores para a antecipação de tutela pedida. No caso posto em 

discussão, o autor alega que nunca celebrou qualquer contrato com a 

parte requerida, sendo certo, que a mesma inseriu seu nome no rol de 

maus pagadores, por dívida que não reconhece. Da análise detida dos 

autos, bem como dos argumentos trazidos, tem-se que o indeferimento do 

pedido poderá acarretar danos irreparáveis ou de difícil reparação ao 

autor. Verifico ainda que os fundamentos deduzidos restaram de forma 

clara e precisa, preenchendo o pedido dos requisitos do fumus boni iuris e 

do periculum in mora. Nesse aspecto, registro que o autor alegou de forma 

peremptória e incisiva de que não reconhece a inscrição no rol de maus 

pagadores, presumindo-se ab initio a boa-fé autoriza a concessão nesta 

fase processual do pleito inicial. Ressaltando que, se por ventura, ficar 

caracterizada inverdade de suas declarações, ensejará a condenação 

por litigância de má-fé da parte e de seu causídico, com encaminhamento 
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de cópias para responsabilização administrativa. Diante disso, entendo 

que a antecipação de tutela pretendida encontra respaldo legal, vez que 

há prova inequívoca e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Posto isso, defiro a antecipação de tutela pretendida para determinara 

parte requerida, a retirada do nome do requerente dos órgãos de proteção 

ao crédito. Outrossim, com fulcro no inciso IV do art.139 c/c inciso IV do 

art.77, ambos do CPC, determino como medida coercitiva e necessária 

para assegurar o cumprimento com exatidão da decisão judicial de 

antecipação da tutela, aplicação de multa por ato atentatório à Justiça, no 

valor de R$100,00 por dia, até o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais). 

Por derradeiro, caso se trate de lide temerária e fique caracterizada a 

litigância de má-fé em razão da dedução em juízo de demandas repetitivas, 

cuja causa de pedir não se afigure verdadeira, fixo, desde já, o quantum 

de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de eventual condenação por 

litigância de má-fé a ser aplicada em face do requerente e do causídico 

que, em razão da relevância de sua atuação que não pode participar de 

fraudes. Outrossim, Oficie-se à OAB/MT- Subseção de Pontes e Lacerda, 

diante das suspeitas que me foram repassadas pelo Nobre Presidente da 

Subseção da OAB-Pontes e Lacerda de que estaria ocorrendo nesta 

Comarca captação ilícita de clientes e suspeitas de fraudes, 

especialmente, em sede de Juizados Especiais, com cópias da inicial para 

que seja apurada pela OAB-MT, Subseção de Pontes e Lacerda se se 

trata de tal hipótese, Na seqüência, prossiga-se com a designação de 

audiência para conciliação e citação do réu para, querendo, contestar a 

presente ação. Intimem-se e Cumpra-se.Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000212-55.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

THIAGO MARTINS GUEDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Vistos. O jurista Luiz Guilherme Marinoni, ao lecionar que “o procedimento 

da cognição parcial privilegia os valores certeza e celeridade”, define 

como objetivos próprios da tutela de cognição sumarizada: I) assegurar a 

viabilidade da realização de um direito ameaçado por perigo de dano 

iminente; II) realizar antecipadamente um direito, em face de uma situação 

de perigo; e III) realizar um direito em vista de suas peculiaridades e em 

razão dos custos do procedimento comum. De acordo com o Código de 

Processo Civil são dois os requisitos indispensáveis à antecipação da 

tutela, em torno dos quais deve circunscrever-se a cognição, quais sejam, 

a probabilidade do direito – fummus boni iuris e o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo – periculum in mora, – isto é, a possibilidade 

de ineficácia material da decisão que venha a, eventualmente, conceder a 

tutela definitiva. 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. (g.n.) Partindo desse 

preceito entendo que se fazem presentes nos autos os requisitos 

autorizadores para a antecipação de tutela pedida. No caso posto em 

discussão, o autor alega que nunca celebrou qualquer contrato com a 

parte requerida, sendo certo, que a mesma inseriu seu nome no rol de 

maus pagadores, por dívida que não reconhece. Da análise detida dos 

autos, bem como dos argumentos trazidos, tem-se que o indeferimento do 

pedido poderá acarretar danos irreparáveis ou de difícil reparação ao 

autor. Verifico ainda que os fundamentos deduzidos restaram de forma 

clara e precisa, preenchendo o pedido dos requisitos do fumus boni iuris e 

do periculum in mora. Nesse aspecto, registro que o autor alegou de forma 

peremptória e incisiva de que não reconhece a inscrição no rol de maus 

pagadores, presumindo-se ab initio a boa-fé autoriza a concessão nesta 

fase processual do pleito inicial. Ressaltando que, se por ventura, ficar 

caracterizada inverdade de suas declarações, ensejará a condenação 

por litigância de má-fé da parte e de seu causídico, com encaminhamento 

de cópias para responsabilização administrativa. Diante disso, entendo 

que a antecipação de tutela pretendida encontra respaldo legal, vez que 

há prova inequívoca e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Posto isso, defiro a antecipação de tutela pretendida para determinara 

parte requerida, a retirada do nome do requerente dos órgãos de proteção 

ao crédito. Outrossim, com fulcro no inciso IV do art.139 c/c inciso IV do 

art.77, ambos do CPC, determino como medida coercitiva e necessária 

para assegurar o cumprimento com exatidão da decisão judicial de 

antecipação da tutela, aplicação de multa por ato atentatório à Justiça, no 

valor de R$100,00 por dia, até o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais). 

Por derradeiro, caso se trate de lide temerária e fique caracterizada a 

litigância de má-fé em razão da dedução em juízo de demandas repetitivas, 

cuja causa de pedir não se afigure verdadeira, fixo, desde já, o quantum 

de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de eventual condenação por 

litigância de má-fé a ser aplicada em face do requerente e do causídico 

que, em razão da relevância de sua atuação que não pode participar de 

fraudes. Outrossim, Oficie-se à OAB/MT- Subseção de Pontes e Lacerda, 

diante das suspeitas que me foram repassadas pelo Nobre Presidente da 

Subseção da OAB-Pontes e Lacerda de que estaria ocorrendo nesta 

Comarca captação ilícita de clientes e suspeitas de fraudes, 

especialmente, em sede de Juizados Especiais, com cópias da inicial para 

que seja apurada pela OAB-MT, Subseção de Pontes e Lacerda se se 

trata de tal hipótese, Na seqüência, prossiga-se com a designação de 

audiência para conciliação e citação do réu para, querendo, contestar a 

presente ação. Intimem-se e Cumpra-se.Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000214-25.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE VIEIRA GONCALVES FIRMINO (REQUERENTE)

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Vistos. O jurista Luiz Guilherme Marinoni, ao lecionar que “o procedimento 

da cognição parcial privilegia os valores certeza e celeridade”, define 

como objetivos próprios da tutela de cognição sumarizada: I) assegurar a 

viabilidade da realização de um direito ameaçado por perigo de dano 

iminente; II) realizar antecipadamente um direito, em face de uma situação 

de perigo; e III) realizar um direito em vista de suas peculiaridades e em 

razão dos custos do procedimento comum. De acordo com o Código de 

Processo Civil são dois os requisitos indispensáveis à antecipação da 

tutela, em torno dos quais deve circunscrever-se a cognição, quais sejam, 

a probabilidade do direito – fummus boni iuris e o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo – periculum in mora, – isto é, a possibilidade 

de ineficácia material da decisão que venha a, eventualmente, conceder a 

tutela definitiva. 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. (g.n.) Partindo desse 

preceito entendo que se fazem presentes nos autos os requisitos 

autorizadores para a antecipação de tutela pedida. No caso posto em 

discussão, o autor alega que nunca celebrou qualquer contrato com a 

parte requerida, sendo certo, que a mesma inseriu seu nome no rol de 

maus pagadores, por dívida que não reconhece. Da análise detida dos 

autos, bem como dos argumentos trazidos, tem-se que o indeferimento do 

pedido poderá acarretar danos irreparáveis ou de difícil reparação ao 

autor. Verifico ainda que os fundamentos deduzidos restaram de forma 

clara e precisa, preenchendo o pedido dos requisitos do fumus boni iuris e 

do periculum in mora. Nesse aspecto, registro que o autor alegou de forma 

peremptória e incisiva de que não reconhece a inscrição no rol de maus 

pagadores, presumindo-se ab initio a boa-fé autoriza a concessão nesta 

fase processual do pleito inicial. Ressaltando que, se por ventura, ficar 

caracterizada inverdade de suas declarações, ensejará a condenação 

por litigância de má-fé da parte e de seu causídico, com encaminhamento 

de cópias para responsabilização administrativa. Diante disso, entendo 

que a antecipação de tutela pretendida encontra respaldo legal, vez que 

há prova inequívoca e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Posto isso, defiro a antecipação de tutela pretendida para determinara 

parte requerida, a retirada do nome do requerente dos órgãos de proteção 

ao crédito. Outrossim, com fulcro no inciso IV do art.139 c/c inciso IV do 

art.77, ambos do CPC, determino como medida coercitiva e necessária 

para assegurar o cumprimento com exatidão da decisão judicial de 

antecipação da tutela, aplicação de multa por ato atentatório à Justiça, no 

valor de R$100,00 por dia, até o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais). 

Por derradeiro, caso se trate de lide temerária e fique caracterizada a 

litigância de má-fé em razão da dedução em juízo de demandas repetitivas, 
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cuja causa de pedir não se afigure verdadeira, fixo, desde já, o quantum 

de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de eventual condenação por 

litigância de má-fé a ser aplicada em face do requerente e do causídico 

que, em razão da relevância de sua atuação que não pode participar de 

fraudes. Outrossim, Oficie-se à OAB/MT- Subseção de Pontes e Lacerda, 

diante das suspeitas que me foram repassadas pelo Nobre Presidente da 

Subseção da OAB-Pontes e Lacerda de que estaria ocorrendo nesta 

Comarca captação ilícita de clientes e suspeitas de fraudes, 

especialmente, em sede de Juizados Especiais, com cópias da inicial para 

que seja apurada pela OAB-MT, Subseção de Pontes e Lacerda se se 

trata de tal hipótese, Na seqüência, prossiga-se com a designação de 

audiência para conciliação e citação do réu para, querendo, contestar a 

presente ação. Intimem-se e Cumpra-se.Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000232-46.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

PATRICIA FERREIRA RAMOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Vistos. O jurista Luiz Guilherme Marinoni, ao lecionar que “o procedimento 

da cognição parcial privilegia os valores certeza e celeridade”, define 

como objetivos próprios da tutela de cognição sumarizada: I) assegurar a 

viabilidade da realização de um direito ameaçado por perigo de dano 

iminente; II) realizar antecipadamente um direito, em face de uma situação 

de perigo; e III) realizar um direito em vista de suas peculiaridades e em 

razão dos custos do procedimento comum. De acordo com o Código de 

Processo Civil são dois os requisitos indispensáveis à antecipação da 

tutela, em torno dos quais deve circunscrever-se a cognição, quais sejam, 

a probabilidade do direito – fummus boni iuris e o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo – periculum in mora, – isto é, a possibilidade 

de ineficácia material da decisão que venha a, eventualmente, conceder a 

tutela definitiva. 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. (g.n.) Partindo desse 

preceito entendo que se fazem presentes nos autos os requisitos 

autorizadores para a antecipação de tutela pedida. No caso posto em 

discussão, o autor alega que nunca celebrou qualquer contrato com a 

parte requerida, sendo certo, que a mesma inseriu seu nome no rol de 

maus pagadores, por dívida que não reconhece. Da análise detida dos 

autos, bem como dos argumentos trazidos, tem-se que o indeferimento do 

pedido poderá acarretar danos irreparáveis ou de difícil reparação ao 

autor. Verifico ainda que os fundamentos deduzidos restaram de forma 

clara e precisa, preenchendo o pedido dos requisitos do fumus boni iuris e 

do periculum in mora. Nesse aspecto, registro que o autor alegou de forma 

peremptória e incisiva de que não reconhece a inscrição no rol de maus 

pagadores, presumindo-se ab initio a boa-fé autoriza a concessão nesta 

fase processual do pleito inicial. Ressaltando que, se por ventura, ficar 

caracterizada inverdade de suas declarações, ensejará a condenação 

por litigância de má-fé da parte e de seu causídico, com encaminhamento 

de cópias para responsabilização administrativa. Diante disso, entendo 

que a antecipação de tutela pretendida encontra respaldo legal, vez que 

há prova inequívoca e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Posto isso, defiro a antecipação de tutela pretendida para determinara 

parte requerida, a retirada do nome do requerente dos órgãos de proteção 

ao crédito. Outrossim, com fulcro no inciso IV do art.139 c/c inciso IV do 

art.77, ambos do CPC, determino como medida coercitiva e necessária 

para assegurar o cumprimento com exatidão da decisão judicial de 

antecipação da tutela, aplicação de multa por ato atentatório à Justiça, no 

valor de R$100,00 por dia, até o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais). 

Por derradeiro, caso se trate de lide temerária e fique caracterizada a 

litigância de má-fé em razão da dedução em juízo de demandas repetitivas, 

cuja causa de pedir não se afigure verdadeira, fixo, desde já, o quantum 

de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de eventual condenação por 

litigância de má-fé a ser aplicada em face do requerente e do causídico 

que, em razão da relevância de sua atuação que não pode participar de 

fraudes. Outrossim, Oficie-se à OAB/MT- Subseção de Pontes e Lacerda, 

diante das suspeitas que me foram repassadas pelo Nobre Presidente da 

Subseção da OAB-Pontes e Lacerda de que estaria ocorrendo nesta 

Comarca captação ilícita de clientes e suspeitas de fraudes, 

especialmente, em sede de Juizados Especiais, com cópias da inicial para 

que seja apurada pela OAB-MT, Subseção de Pontes e Lacerda se se 

trata de tal hipótese, Na seqüência, prossiga-se com a designação de 

audiência para conciliação e citação do réu para, querendo, contestar a 

presente ação. Intimem-se e Cumpra-se.Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000221-17.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

LEONARDO DUARTE ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Vistos. O jurista Luiz Guilherme Marinoni, ao lecionar que “o procedimento 

da cognição parcial privilegia os valores certeza e celeridade”, define 

como objetivos próprios da tutela de cognição sumarizada: I) assegurar a 

viabilidade da realização de um direito ameaçado por perigo de dano 

iminente; II) realizar antecipadamente um direito, em face de uma situação 

de perigo; e III) realizar um direito em vista de suas peculiaridades e em 

razão dos custos do procedimento comum. De acordo com o Código de 

Processo Civil são dois os requisitos indispensáveis à antecipação da 

tutela, em torno dos quais deve circunscrever-se a cognição, quais sejam, 

a probabilidade do direito – fummus boni iuris e o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo – periculum in mora, – isto é, a possibilidade 

de ineficácia material da decisão que venha a, eventualmente, conceder a 

tutela definitiva. 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. (g.n.) Partindo desse 

preceito entendo que se fazem presentes nos autos os requisitos 

autorizadores para a antecipação de tutela pedida. No caso posto em 

discussão, o autor alega que nunca celebrou qualquer contrato com a 

parte requerida, sendo certo, que a mesma inseriu seu nome no rol de 

maus pagadores, por dívida que não reconhece. Da análise detida dos 

autos, bem como dos argumentos trazidos, tem-se que o indeferimento do 

pedido poderá acarretar danos irreparáveis ou de difícil reparação ao 

autor. Verifico ainda que os fundamentos deduzidos restaram de forma 

clara e precisa, preenchendo o pedido dos requisitos do fumus boni iuris e 

do periculum in mora. Nesse aspecto, registro que o autor alegou de forma 

peremptória e incisiva de que não reconhece a inscrição no rol de maus 

pagadores, presumindo-se ab initio a boa-fé autoriza a concessão nesta 

fase processual do pleito inicial. Ressaltando que, se por ventura, ficar 

caracterizada inverdade de suas declarações, ensejará a condenação 

por litigância de má-fé da parte e de seu causídico, com encaminhamento 

de cópias para responsabilização administrativa. Diante disso, entendo 

que a antecipação de tutela pretendida encontra respaldo legal, vez que 

há prova inequívoca e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Posto isso, defiro a antecipação de tutela pretendida para determinara 

parte requerida, a retirada do nome do requerente dos órgãos de proteção 

ao crédito. Outrossim, com fulcro no inciso IV do art.139 c/c inciso IV do 

art.77, ambos do CPC, determino como medida coercitiva e necessária 

para assegurar o cumprimento com exatidão da decisão judicial de 

antecipação da tutela, aplicação de multa por ato atentatório à Justiça, no 

valor de R$100,00 por dia, até o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais). 

Por derradeiro, caso se trate de lide temerária e fique caracterizada a 

litigância de má-fé em razão da dedução em juízo de demandas repetitivas, 

cuja causa de pedir não se afigure verdadeira, fixo, desde já, o quantum 

de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de eventual condenação por 

litigância de má-fé a ser aplicada em face do requerente e do causídico 

que, em razão da relevância de sua atuação que não pode participar de 

fraudes. Outrossim, Oficie-se à OAB/MT- Subseção de Pontes e Lacerda, 

diante das suspeitas que me foram repassadas pelo Nobre Presidente da 

Subseção da OAB-Pontes e Lacerda de que estaria ocorrendo nesta 

Comarca captação ilícita de clientes e suspeitas de fraudes, 

especialmente, em sede de Juizados Especiais, com cópias da inicial para 

que seja apurada pela OAB-MT, Subseção de Pontes e Lacerda se se 

trata de tal hipótese, Na seqüência, prossiga-se com a designação de 
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audiência para conciliação e citação do réu para, querendo, contestar a 

presente ação. Intimem-se e Cumpra-se.Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000223-84.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DOS SANTOS ALVES (REQUERENTE)

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Vistos. O jurista Luiz Guilherme Marinoni, ao lecionar que “o procedimento 

da cognição parcial privilegia os valores certeza e celeridade”, define 

como objetivos próprios da tutela de cognição sumarizada: I) assegurar a 

viabilidade da realização de um direito ameaçado por perigo de dano 

iminente; II) realizar antecipadamente um direito, em face de uma situação 

de perigo; e III) realizar um direito em vista de suas peculiaridades e em 

razão dos custos do procedimento comum. De acordo com o Código de 

Processo Civil são dois os requisitos indispensáveis à antecipação da 

tutela, em torno dos quais deve circunscrever-se a cognição, quais sejam, 

a probabilidade do direito – fummus boni iuris e o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo – periculum in mora, – isto é, a possibilidade 

de ineficácia material da decisão que venha a, eventualmente, conceder a 

tutela definitiva. 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. (g.n.) Partindo desse 

preceito entendo que se fazem presentes nos autos os requisitos 

autorizadores para a antecipação de tutela pedida. No caso posto em 

discussão, o autor alega que nunca celebrou qualquer contrato com a 

parte requerida, sendo certo, que a mesma inseriu seu nome no rol de 

maus pagadores, por dívida que não reconhece. Da análise detida dos 

autos, bem como dos argumentos trazidos, tem-se que o indeferimento do 

pedido poderá acarretar danos irreparáveis ou de difícil reparação ao 

autor. Verifico ainda que os fundamentos deduzidos restaram de forma 

clara e precisa, preenchendo o pedido dos requisitos do fumus boni iuris e 

do periculum in mora. Nesse aspecto, registro que o autor alegou de forma 

peremptória e incisiva de que não reconhece a inscrição no rol de maus 

pagadores, presumindo-se ab initio a boa-fé autoriza a concessão nesta 

fase processual do pleito inicial. Ressaltando que, se por ventura, ficar 

caracterizada inverdade de suas declarações, ensejará a condenação 

por litigância de má-fé da parte e de seu causídico, com encaminhamento 

de cópias para responsabilização administrativa. Diante disso, entendo 

que a antecipação de tutela pretendida encontra respaldo legal, vez que 

há prova inequívoca e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Posto isso, defiro a antecipação de tutela pretendida para determinara 

parte requerida, a retirada do nome do requerente dos órgãos de proteção 

ao crédito. Outrossim, com fulcro no inciso IV do art.139 c/c inciso IV do 

art.77, ambos do CPC, determino como medida coercitiva e necessária 

para assegurar o cumprimento com exatidão da decisão judicial de 

antecipação da tutela, aplicação de multa por ato atentatório à Justiça, no 

valor de R$100,00 por dia, até o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais). 

Por derradeiro, caso se trate de lide temerária e fique caracterizada a 

litigância de má-fé em razão da dedução em juízo de demandas repetitivas, 

cuja causa de pedir não se afigure verdadeira, fixo, desde já, o quantum 

de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de eventual condenação por 

litigância de má-fé a ser aplicada em face do requerente e do causídico 

que, em razão da relevância de sua atuação que não pode participar de 

fraudes. Outrossim, Oficie-se à OAB/MT- Subseção de Pontes e Lacerda, 

diante das suspeitas que me foram repassadas pelo Nobre Presidente da 

Subseção da OAB-Pontes e Lacerda de que estaria ocorrendo nesta 

Comarca captação ilícita de clientes e suspeitas de fraudes, 

especialmente, em sede de Juizados Especiais, com cópias da inicial para 

que seja apurada pela OAB-MT, Subseção de Pontes e Lacerda se se 

trata de tal hipótese, Na seqüência, prossiga-se com a designação de 

audiência para conciliação e citação do réu para, querendo, contestar a 

presente ação. Intimem-se e Cumpra-se.Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000226-39.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Vistos. O jurista Luiz Guilherme Marinoni, ao lecionar que “o procedimento 

da cognição parcial privilegia os valores certeza e celeridade”, define 

como objetivos próprios da tutela de cognição sumarizada: I) assegurar a 

viabilidade da realização de um direito ameaçado por perigo de dano 

iminente; II) realizar antecipadamente um direito, em face de uma situação 

de perigo; e III) realizar um direito em vista de suas peculiaridades e em 

razão dos custos do procedimento comum. De acordo com o Código de 

Processo Civil são dois os requisitos indispensáveis à antecipação da 

tutela, em torno dos quais deve circunscrever-se a cognição, quais sejam, 

a probabilidade do direito – fummus boni iuris e o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo – periculum in mora, – isto é, a possibilidade 

de ineficácia material da decisão que venha a, eventualmente, conceder a 

tutela definitiva. 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. (g.n.) Partindo desse 

preceito entendo que se fazem presentes nos autos os requisitos 

autorizadores para a antecipação de tutela pedida. No caso posto em 

discussão, o autor alega que nunca celebrou qualquer contrato com a 

parte requerida, sendo certo, que a mesma inseriu seu nome no rol de 

maus pagadores, por dívida que não reconhece. Da análise detida dos 

autos, bem como dos argumentos trazidos, tem-se que o indeferimento do 

pedido poderá acarretar danos irreparáveis ou de difícil reparação ao 

autor. Verifico ainda que os fundamentos deduzidos restaram de forma 

clara e precisa, preenchendo o pedido dos requisitos do fumus boni iuris e 

do periculum in mora. Nesse aspecto, registro que o autor alegou de forma 

peremptória e incisiva de que não reconhece a inscrição no rol de maus 

pagadores, presumindo-se ab initio a boa-fé autoriza a concessão nesta 

fase processual do pleito inicial. Ressaltando que, se por ventura, ficar 

caracterizada inverdade de suas declarações, ensejará a condenação 

por litigância de má-fé da parte e de seu causídico, com encaminhamento 

de cópias para responsabilização administrativa. Diante disso, entendo 

que a antecipação de tutela pretendida encontra respaldo legal, vez que 

há prova inequívoca e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Posto isso, defiro a antecipação de tutela pretendida para determinara 

parte requerida, a retirada do nome do requerente dos órgãos de proteção 

ao crédito. Outrossim, com fulcro no inciso IV do art.139 c/c inciso IV do 

art.77, ambos do CPC, determino como medida coercitiva e necessária 

para assegurar o cumprimento com exatidão da decisão judicial de 

antecipação da tutela, aplicação de multa por ato atentatório à Justiça, no 

valor de R$100,00 por dia, até o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais). 

Por derradeiro, caso se trate de lide temerária e fique caracterizada a 

litigância de má-fé em razão da dedução em juízo de demandas repetitivas, 

cuja causa de pedir não se afigure verdadeira, fixo, desde já, o quantum 

de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de eventual condenação por 

litigância de má-fé a ser aplicada em face do requerente e do causídico 

que, em razão da relevância de sua atuação que não pode participar de 

fraudes. Outrossim, Oficie-se à OAB/MT- Subseção de Pontes e Lacerda, 

diante das suspeitas que me foram repassadas pelo Nobre Presidente da 

Subseção da OAB-Pontes e Lacerda de que estaria ocorrendo nesta 

Comarca captação ilícita de clientes e suspeitas de fraudes, 

especialmente, em sede de Juizados Especiais, com cópias da inicial para 

que seja apurada pela OAB-MT, Subseção de Pontes e Lacerda se se 

trata de tal hipótese, Na seqüência, prossiga-se com a designação de 

audiência para conciliação e citação do réu para, querendo, contestar a 

presente ação. Intimem-se e Cumpra-se.Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000218-62.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

JOSIMAR FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI
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Vistos. O jurista Luiz Guilherme Marinoni, ao lecionar que “o procedimento 

da cognição parcial privilegia os valores certeza e celeridade”, define 

como objetivos próprios da tutela de cognição sumarizada: I) assegurar a 

viabilidade da realização de um direito ameaçado por perigo de dano 

iminente; II) realizar antecipadamente um direito, em face de uma situação 

de perigo; e III) realizar um direito em vista de suas peculiaridades e em 

razão dos custos do procedimento comum. De acordo com o Código de 

Processo Civil são dois os requisitos indispensáveis à antecipação da 

tutela, em torno dos quais deve circunscrever-se a cognição, quais sejam, 

a probabilidade do direito – fummus boni iuris e o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo – periculum in mora, – isto é, a possibilidade 

de ineficácia material da decisão que venha a, eventualmente, conceder a 

tutela definitiva. 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. (g.n.) Partindo desse 

preceito entendo que se fazem presentes nos autos os requisitos 

autorizadores para a antecipação de tutela pedida. No caso posto em 

discussão, o autor alega que nunca celebrou qualquer contrato com a 

parte requerida, sendo certo, que a mesma inseriu seu nome no rol de 

maus pagadores, por dívida que não reconhece. Da análise detida dos 

autos, bem como dos argumentos trazidos, tem-se que o indeferimento do 

pedido poderá acarretar danos irreparáveis ou de difícil reparação ao 

autor. Verifico ainda que os fundamentos deduzidos restaram de forma 

clara e precisa, preenchendo o pedido dos requisitos do fumus boni iuris e 

do periculum in mora. Nesse aspecto, registro que o autor alegou de forma 

peremptória e incisiva de que não reconhece a inscrição no rol de maus 

pagadores, presumindo-se ab initio a boa-fé autoriza a concessão nesta 

fase processual do pleito inicial. Ressaltando que, se por ventura, ficar 

caracterizada inverdade de suas declarações, ensejará a condenação 

por litigância de má-fé da parte e de seu causídico, com encaminhamento 

de cópias para responsabilização administrativa. Diante disso, entendo 

que a antecipação de tutela pretendida encontra respaldo legal, vez que 

há prova inequívoca e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Posto isso, defiro a antecipação de tutela pretendida para determinara 

parte requerida, a retirada do nome do requerente dos órgãos de proteção 

ao crédito. Outrossim, com fulcro no inciso IV do art.139 c/c inciso IV do 

art.77, ambos do CPC, determino como medida coercitiva e necessária 

para assegurar o cumprimento com exatidão da decisão judicial de 

antecipação da tutela, aplicação de multa por ato atentatório à Justiça, no 

valor de R$100,00 por dia, até o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais). 

Por derradeiro, caso se trate de lide temerária e fique caracterizada a 

litigância de má-fé em razão da dedução em juízo de demandas repetitivas, 

cuja causa de pedir não se afigure verdadeira, fixo, desde já, o quantum 

de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de eventual condenação por 

litigância de má-fé a ser aplicada em face do requerente e do causídico 

que, em razão da relevância de sua atuação que não pode participar de 

fraudes. Outrossim, Oficie-se à OAB/MT- Subseção de Pontes e Lacerda, 

diante das suspeitas que me foram repassadas pelo Nobre Presidente da 

Subseção da OAB-Pontes e Lacerda de que estaria ocorrendo nesta 

Comarca captação ilícita de clientes e suspeitas de fraudes, 

especialmente, em sede de Juizados Especiais, com cópias da inicial para 

que seja apurada pela OAB-MT, Subseção de Pontes e Lacerda se se 

trata de tal hipótese, Na seqüência, prossiga-se com a designação de 

audiência para conciliação e citação do réu para, querendo, contestar a 

presente ação. Intimem-se e Cumpra-se.Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-26.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

REGINALDO ALVES SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Vistos. O jurista Luiz Guilherme Marinoni, ao lecionar que “o procedimento 

da cognição parcial privilegia os valores certeza e celeridade”, define 

como objetivos próprios da tutela de cognição sumarizada: I) assegurar a 

viabilidade da realização de um direito ameaçado por perigo de dano 

iminente; II) realizar antecipadamente um direito, em face de uma situação 

de perigo; e III) realizar um direito em vista de suas peculiaridades e em 

razão dos custos do procedimento comum. De acordo com o Código de 

Processo Civil são dois os requisitos indispensáveis à antecipação da 

tutela, em torno dos quais deve circunscrever-se a cognição, quais sejam, 

a probabilidade do direito – fummus boni iuris e o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo – periculum in mora, – isto é, a possibilidade 

de ineficácia material da decisão que venha a, eventualmente, conceder a 

tutela definitiva. 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. (g.n.) Partindo desse 

preceito entendo que se fazem presentes nos autos os requisitos 

autorizadores para a antecipação de tutela pedida. No caso posto em 

discussão, o autor alega que nunca celebrou qualquer contrato com a 

parte requerida, sendo certo, que a mesma inseriu seu nome no rol de 

maus pagadores, por dívida que não reconhece. Da análise detida dos 

autos, bem como dos argumentos trazidos, tem-se que o indeferimento do 

pedido poderá acarretar danos irreparáveis ou de difícil reparação ao 

autor. Verifico ainda que os fundamentos deduzidos restaram de forma 

clara e precisa, preenchendo o pedido dos requisitos do fumus boni iuris e 

do periculum in mora. Nesse aspecto, registro que o autor alegou de forma 

peremptória e incisiva de que não reconhece a inscrição no rol de maus 

pagadores, presumindo-se ab initio a boa-fé autoriza a concessão nesta 

fase processual do pleito inicial. Ressaltando que, se por ventura, ficar 

caracterizada inverdade de suas declarações, ensejará a condenação 

por litigância de má-fé da parte e de seu causídico, com encaminhamento 

de cópias para responsabilização administrativa. Diante disso, entendo 

que a antecipação de tutela pretendida encontra respaldo legal, vez que 

há prova inequívoca e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Posto isso, defiro a antecipação de tutela pretendida para determinara 

parte requerida, a retirada do nome do requerente dos órgãos de proteção 

ao crédito. Outrossim, com fulcro no inciso IV do art.139 c/c inciso IV do 

art.77, ambos do CPC, determino como medida coercitiva e necessária 

para assegurar o cumprimento com exatidão da decisão judicial de 

antecipação da tutela, aplicação de multa por ato atentatório à Justiça, no 

valor de R$100,00 por dia, até o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais). 

Por derradeiro, caso se trate de lide temerária e fique caracterizada a 

litigância de má-fé em razão da dedução em juízo de demandas repetitivas, 

cuja causa de pedir não se afigure verdadeira, fixo, desde já, o quantum 

de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de eventual condenação por 

litigância de má-fé a ser aplicada em face do requerente e do causídico 

que, em razão da relevância de sua atuação que não pode participar de 

fraudes. Outrossim, Oficie-se à OAB/MT- Subseção de Pontes e Lacerda, 

diante das suspeitas que me foram repassadas pelo Nobre Presidente da 

Subseção da OAB-Pontes e Lacerda de que estaria ocorrendo nesta 

Comarca captação ilícita de clientes e suspeitas de fraudes, 

especialmente, em sede de Juizados Especiais, com cópias da inicial para 

que seja apurada pela OAB-MT, Subseção de Pontes e Lacerda se se 

trata de tal hipótese, Na seqüência, prossiga-se com a designação de 

audiência para conciliação e citação do réu para, querendo, contestar a 

presente ação. Intimem-se e Cumpra-se.Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-78.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PINTO ROSA (REQUERENTE)

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Vistos. O jurista Luiz Guilherme Marinoni, ao lecionar que “o procedimento 

da cognição parcial privilegia os valores certeza e celeridade”, define 

como objetivos próprios da tutela de cognição sumarizada: I) assegurar a 

viabilidade da realização de um direito ameaçado por perigo de dano 

iminente; II) realizar antecipadamente um direito, em face de uma situação 

de perigo; e III) realizar um direito em vista de suas peculiaridades e em 

razão dos custos do procedimento comum. De acordo com o Código de 

Processo Civil são dois os requisitos indispensáveis à antecipação da 

tutela, em torno dos quais deve circunscrever-se a cognição, quais sejam, 

a probabilidade do direito – fummus boni iuris e o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo – periculum in mora, – isto é, a possibilidade 
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de ineficácia material da decisão que venha a, eventualmente, conceder a 

tutela definitiva. 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. (g.n.) Partindo desse 

preceito entendo que se fazem presentes nos autos os requisitos 

autorizadores para a antecipação de tutela pedida. No caso posto em 

discussão, o autor alega que nunca celebrou qualquer contrato com a 

parte requerida, sendo certo, que a mesma inseriu seu nome no rol de 

maus pagadores, por dívida que não reconhece. Da análise detida dos 

autos, bem como dos argumentos trazidos, tem-se que o indeferimento do 

pedido poderá acarretar danos irreparáveis ou de difícil reparação ao 

autor. Verifico ainda que os fundamentos deduzidos restaram de forma 

clara e precisa, preenchendo o pedido dos requisitos do fumus boni iuris e 

do periculum in mora. Nesse aspecto, registro que o autor alegou de forma 

peremptória e incisiva de que não reconhece a inscrição no rol de maus 

pagadores, presumindo-se ab initio a boa-fé autoriza a concessão nesta 

fase processual do pleito inicial. Ressaltando que, se por ventura, ficar 

caracterizada inverdade de suas declarações, ensejará a condenação 

por litigância de má-fé da parte e de seu causídico, com encaminhamento 

de cópias para responsabilização administrativa. Diante disso, entendo 

que a antecipação de tutela pretendida encontra respaldo legal, vez que 

há prova inequívoca e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Posto isso, defiro a antecipação de tutela pretendida para determinara 

parte requerida, a retirada do nome do requerente dos órgãos de proteção 

ao crédito. Outrossim, com fulcro no inciso IV do art.139 c/c inciso IV do 

art.77, ambos do CPC, determino como medida coercitiva e necessária 

para assegurar o cumprimento com exatidão da decisão judicial de 

antecipação da tutela, aplicação de multa por ato atentatório à Justiça, no 

valor de R$100,00 por dia, até o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais). 

Por derradeiro, caso se trate de lide temerária e fique caracterizada a 

litigância de má-fé em razão da dedução em juízo de demandas repetitivas, 

cuja causa de pedir não se afigure verdadeira, fixo, desde já, o quantum 

de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de eventual condenação por 

litigância de má-fé a ser aplicada em face do requerente e do causídico 

que, em razão da relevância de sua atuação que não pode participar de 

fraudes. Outrossim, Oficie-se à OAB/MT- Subseção de Pontes e Lacerda, 

diante das suspeitas que me foram repassadas pelo Nobre Presidente da 

Subseção da OAB-Pontes e Lacerda de que estaria ocorrendo nesta 

Comarca captação ilícita de clientes e suspeitas de fraudes, 

especialmente, em sede de Juizados Especiais, com cópias da inicial para 

que seja apurada pela OAB-MT, Subseção de Pontes e Lacerda se se 

trata de tal hipótese, Na seqüência, prossiga-se com a designação de 

audiência para conciliação e citação do réu para, querendo, contestar a 

presente ação. Intimem-se e Cumpra-se.Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-36.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

WESLEY ROSA CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Vistos. O jurista Luiz Guilherme Marinoni, ao lecionar que “o procedimento 

da cognição parcial privilegia os valores certeza e celeridade”, define 

como objetivos próprios da tutela de cognição sumarizada: I) assegurar a 

viabilidade da realização de um direito ameaçado por perigo de dano 

iminente; II) realizar antecipadamente um direito, em face de uma situação 

de perigo; e III) realizar um direito em vista de suas peculiaridades e em 

razão dos custos do procedimento comum. De acordo com o Código de 

Processo Civil são dois os requisitos indispensáveis à antecipação da 

tutela, em torno dos quais deve circunscrever-se a cognição, quais sejam, 

a probabilidade do direito – fummus boni iuris e o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo – periculum in mora, – isto é, a possibilidade 

de ineficácia material da decisão que venha a, eventualmente, conceder a 

tutela definitiva. 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. (g.n.) Partindo desse 

preceito entendo que se fazem presentes nos autos os requisitos 

autorizadores para a antecipação de tutela pedida. No caso posto em 

discussão, o autor alega que nunca celebrou qualquer contrato com a 

parte requerida, sendo certo, que a mesma inseriu seu nome no rol de 

maus pagadores, por dívida que não reconhece. Da análise detida dos 

autos, bem como dos argumentos trazidos, tem-se que o indeferimento do 

pedido poderá acarretar danos irreparáveis ou de difícil reparação ao 

autor. Verifico ainda que os fundamentos deduzidos restaram de forma 

clara e precisa, preenchendo o pedido dos requisitos do fumus boni iuris e 

do periculum in mora. Nesse aspecto, registro que o autor alegou de forma 

peremptória e incisiva de que não reconhece a inscrição no rol de maus 

pagadores, presumindo-se ab initio a boa-fé autoriza a concessão nesta 

fase processual do pleito inicial. Ressaltando que, se por ventura, ficar 

caracterizada inverdade de suas declarações, ensejará a condenação 

por litigância de má-fé da parte e de seu causídico, com encaminhamento 

de cópias para responsabilização administrativa. Diante disso, entendo 

que a antecipação de tutela pretendida encontra respaldo legal, vez que 

há prova inequívoca e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Posto isso, defiro a antecipação de tutela pretendida para determinara 

parte requerida, a retirada do nome do requerente dos órgãos de proteção 

ao crédito. Outrossim, com fulcro no inciso IV do art.139 c/c inciso IV do 

art.77, ambos do CPC, determino como medida coercitiva e necessária 

para assegurar o cumprimento com exatidão da decisão judicial de 

antecipação da tutela, aplicação de multa por ato atentatório à Justiça, no 

valor de R$100,00 por dia, até o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais). 

Por derradeiro, caso se trate de lide temerária e fique caracterizada a 

litigância de má-fé em razão da dedução em juízo de demandas repetitivas, 

cuja causa de pedir não se afigure verdadeira, fixo, desde já, o quantum 

de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de eventual condenação por 

litigância de má-fé a ser aplicada em face do requerente e do causídico 

que, em razão da relevância de sua atuação que não pode participar de 

fraudes. Outrossim, Oficie-se à OAB/MT- Subseção de Pontes e Lacerda, 

diante das suspeitas que me foram repassadas pelo Nobre Presidente da 

Subseção da OAB-Pontes e Lacerda de que estaria ocorrendo nesta 

Comarca captação ilícita de clientes e suspeitas de fraudes, 

especialmente, em sede de Juizados Especiais, com cópias da inicial para 

que seja apurada pela OAB-MT, Subseção de Pontes e Lacerda se se 

trata de tal hipótese, Na seqüência, prossiga-se com a designação de 

audiência para conciliação e citação do réu para, querendo, contestar a 

presente ação. Intimem-se e Cumpra-se.Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-72.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA VEIGA RIBEIRO (REQUERENTE)

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Vistos. O jurista Luiz Guilherme Marinoni, ao lecionar que “o procedimento 

da cognição parcial privilegia os valores certeza e celeridade”, define 

como objetivos próprios da tutela de cognição sumarizada: I) assegurar a 

viabilidade da realização de um direito ameaçado por perigo de dano 

iminente; II) realizar antecipadamente um direito, em face de uma situação 

de perigo; e III) realizar um direito em vista de suas peculiaridades e em 

razão dos custos do procedimento comum. De acordo com o Código de 

Processo Civil são dois os requisitos indispensáveis à antecipação da 

tutela, em torno dos quais deve circunscrever-se a cognição, quais sejam, 

a probabilidade do direito – fummus boni iuris e o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo – periculum in mora, – isto é, a possibilidade 

de ineficácia material da decisão que venha a, eventualmente, conceder a 

tutela definitiva. 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. (g.n.) Partindo desse 

preceito entendo que se fazem presentes nos autos os requisitos 

autorizadores para a antecipação de tutela pedida. No caso posto em 

discussão, o autor alega que nunca celebrou qualquer contrato com a 

parte requerida, sendo certo, que a mesma inseriu seu nome no rol de 

maus pagadores, por dívida que não reconhece. Da análise detida dos 

autos, bem como dos argumentos trazidos, tem-se que o indeferimento do 

pedido poderá acarretar danos irreparáveis ou de difícil reparação ao 

autor. Verifico ainda que os fundamentos deduzidos restaram de forma 
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clara e precisa, preenchendo o pedido dos requisitos do fumus boni iuris e 

do periculum in mora. Nesse aspecto, registro que o autor alegou de forma 

peremptória e incisiva de que não reconhece a inscrição no rol de maus 

pagadores, presumindo-se ab initio a boa-fé autoriza a concessão nesta 

fase processual do pleito inicial. Ressaltando que, se por ventura, ficar 

caracterizada inverdade de suas declarações, ensejará a condenação 

por litigância de má-fé da parte e de seu causídico, com encaminhamento 

de cópias para responsabilização administrativa. Diante disso, entendo 

que a antecipação de tutela pretendida encontra respaldo legal, vez que 

há prova inequívoca e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Posto isso, defiro a antecipação de tutela pretendida para determinara 

parte requerida, a retirada do nome do requerente dos órgãos de proteção 

ao crédito. Outrossim, com fulcro no inciso IV do art.139 c/c inciso IV do 

art.77, ambos do CPC, determino como medida coercitiva e necessária 

para assegurar o cumprimento com exatidão da decisão judicial de 

antecipação da tutela, aplicação de multa por ato atentatório à Justiça, no 

valor de R$100,00 por dia, até o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais). 

Por derradeiro, caso se trate de lide temerária e fique caracterizada a 

litigância de má-fé em razão da dedução em juízo de demandas repetitivas, 

cuja causa de pedir não se afigure verdadeira, fixo, desde já, o quantum 

de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de eventual condenação por 

litigância de má-fé a ser aplicada em face do requerente e do causídico 

que, em razão da relevância de sua atuação que não pode participar de 

fraudes. Outrossim, Oficie-se à OAB/MT- Subseção de Pontes e Lacerda, 

diante das suspeitas que me foram repassadas pelo Nobre Presidente da 

Subseção da OAB-Pontes e Lacerda de que estaria ocorrendo nesta 

Comarca captação ilícita de clientes e suspeitas de fraudes, 

especialmente, em sede de Juizados Especiais, com cópias da inicial para 

que seja apurada pela OAB-MT, Subseção de Pontes e Lacerda se se 

trata de tal hipótese, Na seqüência, prossiga-se com a designação de 

audiência para conciliação e citação do réu para, querendo, contestar a 

presente ação. Intimem-se e Cumpra-se.Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-27.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NEUMA RIBEIRO FERREIRA (REQUERENTE)

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Vistos. O jurista Luiz Guilherme Marinoni, ao lecionar que “o procedimento 

da cognição parcial privilegia os valores certeza e celeridade”, define 

como objetivos próprios da tutela de cognição sumarizada: I) assegurar a 

viabilidade da realização de um direito ameaçado por perigo de dano 

iminente; II) realizar antecipadamente um direito, em face de uma situação 

de perigo; e III) realizar um direito em vista de suas peculiaridades e em 

razão dos custos do procedimento comum. De acordo com o Código de 

Processo Civil são dois os requisitos indispensáveis à antecipação da 

tutela, em torno dos quais deve circunscrever-se a cognição, quais sejam, 

a probabilidade do direito – fummus boni iuris e o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo – periculum in mora, – isto é, a possibilidade 

de ineficácia material da decisão que venha a, eventualmente, conceder a 

tutela definitiva. 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. (g.n.) Partindo desse 

preceito entendo que se fazem presentes nos autos os requisitos 

autorizadores para a antecipação de tutela pedida. No caso posto em 

discussão, o autor alega que nunca celebrou qualquer contrato com a 

parte requerida, sendo certo, que a mesma inseriu seu nome no rol de 

maus pagadores, por dívida que não reconhece. Da análise detida dos 

autos, bem como dos argumentos trazidos, tem-se que o indeferimento do 

pedido poderá acarretar danos irreparáveis ou de difícil reparação ao 

autor. Verifico ainda que os fundamentos deduzidos restaram de forma 

clara e precisa, preenchendo o pedido dos requisitos do fumus boni iuris e 

do periculum in mora. Nesse aspecto, registro que o autor alegou de forma 

peremptória e incisiva de que não reconhece a inscrição no rol de maus 

pagadores, presumindo-se ab initio a boa-fé autoriza a concessão nesta 

fase processual do pleito inicial. Ressaltando que, se por ventura, ficar 

caracterizada inverdade de suas declarações, ensejará a condenação 

por litigância de má-fé da parte e de seu causídico, com encaminhamento 

de cópias para responsabilização administrativa. Diante disso, entendo 

que a antecipação de tutela pretendida encontra respaldo legal, vez que 

há prova inequívoca e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Posto isso, defiro a antecipação de tutela pretendida para determinara 

parte requerida, a retirada do nome do requerente dos órgãos de proteção 

ao crédito. Outrossim, com fulcro no inciso IV do art.139 c/c inciso IV do 

art.77, ambos do CPC, determino como medida coercitiva e necessária 

para assegurar o cumprimento com exatidão da decisão judicial de 

antecipação da tutela, aplicação de multa por ato atentatório à Justiça, no 

valor de R$100,00 por dia, até o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais). 

Por derradeiro, caso se trate de lide temerária e fique caracterizada a 

litigância de má-fé em razão da dedução em juízo de demandas repetitivas, 

cuja causa de pedir não se afigure verdadeira, fixo, desde já, o quantum 

de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de eventual condenação por 

litigância de má-fé a ser aplicada em face do requerente e do causídico 

que, em razão da relevância de sua atuação que não pode participar de 

fraudes. Outrossim, Oficie-se à OAB/MT- Subseção de Pontes e Lacerda, 

diante das suspeitas que me foram repassadas pelo Nobre Presidente da 

Subseção da OAB-Pontes e Lacerda de que estaria ocorrendo nesta 

Comarca captação ilícita de clientes e suspeitas de fraudes, 

especialmente, em sede de Juizados Especiais, com cópias da inicial para 

que seja apurada pela OAB-MT, Subseção de Pontes e Lacerda se se 

trata de tal hipótese, Na seqüência, prossiga-se com a designação de 

audiência para conciliação e citação do réu para, querendo, contestar a 

presente ação. Intimem-se e Cumpra-se.Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000231-61.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

JEAN FONSECA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Vistos. O jurista Luiz Guilherme Marinoni, ao lecionar que “o procedimento 

da cognição parcial privilegia os valores certeza e celeridade”, define 

como objetivos próprios da tutela de cognição sumarizada: I) assegurar a 

viabilidade da realização de um direito ameaçado por perigo de dano 

iminente; II) realizar antecipadamente um direito, em face de uma situação 

de perigo; e III) realizar um direito em vista de suas peculiaridades e em 

razão dos custos do procedimento comum. De acordo com o Código de 

Processo Civil são dois os requisitos indispensáveis à antecipação da 

tutela, em torno dos quais deve circunscrever-se a cognição, quais sejam, 

a probabilidade do direito – fummus boni iuris e o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo – periculum in mora, – isto é, a possibilidade 

de ineficácia material da decisão que venha a, eventualmente, conceder a 

tutela definitiva. 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. (g.n.) Partindo desse 

preceito entendo que se fazem presentes nos autos os requisitos 

autorizadores para a antecipação de tutela pedida. No caso posto em 

discussão, o autor alega que nunca celebrou qualquer contrato com a 

parte requerida, sendo certo, que a mesma inseriu seu nome no rol de 

maus pagadores, por dívida que não reconhece. Da análise detida dos 

autos, bem como dos argumentos trazidos, tem-se que o indeferimento do 

pedido poderá acarretar danos irreparáveis ou de difícil reparação ao 

autor. Verifico ainda que os fundamentos deduzidos restaram de forma 

clara e precisa, preenchendo o pedido dos requisitos do fumus boni iuris e 

do periculum in mora. Nesse aspecto, registro que o autor alegou de forma 

peremptória e incisiva de que não reconhece a inscrição no rol de maus 

pagadores, presumindo-se ab initio a boa-fé autoriza a concessão nesta 

fase processual do pleito inicial. Ressaltando que, se por ventura, ficar 

caracterizada inverdade de suas declarações, ensejará a condenação 

por litigância de má-fé da parte e de seu causídico, com encaminhamento 

de cópias para responsabilização administrativa. Diante disso, entendo 

que a antecipação de tutela pretendida encontra respaldo legal, vez que 

há prova inequívoca e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Posto isso, defiro a antecipação de tutela pretendida para determinara 

parte requerida, a retirada do nome do requerente dos órgãos de proteção 
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ao crédito. Outrossim, com fulcro no inciso IV do art.139 c/c inciso IV do 

art.77, ambos do CPC, determino como medida coercitiva e necessária 

para assegurar o cumprimento com exatidão da decisão judicial de 

antecipação da tutela, aplicação de multa por ato atentatório à Justiça, no 

valor de R$100,00 por dia, até o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais). 

Por derradeiro, caso se trate de lide temerária e fique caracterizada a 

litigância de má-fé em razão da dedução em juízo de demandas repetitivas, 

cuja causa de pedir não se afigure verdadeira, fixo, desde já, o quantum 

de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de eventual condenação por 

litigância de má-fé a ser aplicada em face do requerente e do causídico 

que, em razão da relevância de sua atuação que não pode participar de 

fraudes. Outrossim, Oficie-se à OAB/MT- Subseção de Pontes e Lacerda, 

diante das suspeitas que me foram repassadas pelo Nobre Presidente da 

Subseção da OAB-Pontes e Lacerda de que estaria ocorrendo nesta 

Comarca captação ilícita de clientes e suspeitas de fraudes, 

especialmente, em sede de Juizados Especiais, com cópias da inicial para 

que seja apurada pela OAB-MT, Subseção de Pontes e Lacerda se se 

trata de tal hipótese, Na seqüência, prossiga-se com a designação de 

audiência para conciliação e citação do réu para, querendo, contestar a 

presente ação. Intimem-se e Cumpra-se.Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000585-23.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA (ADVOGADO(A))

WESLEY PATTUZZO MONTIVERDE (REQUERENTE)

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 DECISÃO Processo: 

1000585-23.2017.8.11.0013. REQUERENTE: WESLEY PATTUZZO 

MONTIVERDE REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc... Face o 

cumprimento da obrigação, julgo extinto o processo, com fulcro no art.924, 

II do CPC. Conforme ID 14582394, a parte autora já informou dados para 

pagamento. Expeça-se alvará. PRI. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95, a presente decisão para fins de 

homologação por parte do juízo. Wanessa Morais Santos Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95.Expeça-se alvará, se necessário. 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: 1000329-46.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE LIMA RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELECTROLUX DO 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: 

1000329-46.2018.8.11.0013. REQUERENTE: MANOEL DE LIMA RIBEIRO 

REQUERIDO: ELECTROLUX DO BRASIL S/A VISTOS, ETC... As partes 

formularam aditamento de acordo, HOMOLOGO para que surtam os efeitos 

legais. Verifico ainda, que houve o cumprimento integral da obrigação, bem 

como o requerimento para extinção do feito. Face ao exposto, 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. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

PONTES E LACERDA, 22 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001212-90.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS SCATOLIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JONAIR LIMA BIANQUINI FILHO (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1001212-90.2018.8.11.0013. REQUERENTE: LUIZ CARLOS SCATOLIN 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. CONVERTO o julgamento em diligência. Compulsando 

os autos, verifico a juntada de contestação por parte de apenas um dos 

reclamados, qual seja o Estado de Mato Grosso. Depreende-se ainda, que 

audiência de conciliação fora designada e realizada, com termo anexado 

aos autos no ID 14644553. No entanto, há petição do autor (ID 14473503), 

requerendo fosse certificado a citação da reclamada e ainda se houve o 

decurso do prazo para defesa, ressaltando o desinteresse pela audiência 

conciliatória, por se tratar de direitos indisponíveis, não sendo admitido a 

transação. Por tanto, rejeito o pedido formulado pelo requerido Município 

do Vale de São Domingos em audiência, quando a extinção do feito ante a 

ausência do autor. Em atenção aos princípios corolários de direito e que 

regem os Juizados Especiais, determino ainda a devolução do prazo de 05 

(cinco) dias para que o Município de Vale de São Domingos apresente sua 

contestação. Mantenho a decisão liminar nos exatos termos proferidos (ID 

14018736). Após, voltem os autos conclusos. Tomem-se as demais 

providências de estilo. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo 

Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o 

art. 40, da Lei nº 9.099/95. Wanessa Morais Santos Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada 

por Juíza Leiga, conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 22 de agosto 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001452-79.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZIANE APARECIDA CHRISTO SOLIS BENTO (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: 

1001452-79.2018.8.11.0013. REQUERENTE: ROGER OLIVEIRA DA SILVA 

REQUERIDO: ELIZIANE APARECIDA CHRISTO SOLIS BENTO 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. 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: 1000150-49.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA (ADVOGADO(A))

ERICO DA SILVA DUARTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000150-49.2017.8.11.0013. REQUERENTE: ERICO DA SILVA DUARTE 

REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS 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. 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: 8010031-96.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GIULIANE LOPES DE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

VANILDA DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II - NAO PADRONIZADO (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: 

8010031-96.2015.8.11.0013. REQUERENTE: VANILDA DA SILVA GOMES 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II - NAO PADRONIZADO 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. 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: 1000782-41.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON PERES BARRANTES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000782-41.2018.8.11.0013. REQUERENTE: EDILSON PERES BARRANTES 

REQUERIDO: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, CPC, em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência, razão 

pela qual, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o 

feito se encontra devidamente instruído para julgamento. PRELIMINARES – 

AUSENCIA INTERESSE DE AGIR Inicialmente, atenho-me à preliminar 

levantada no bojo contestatório, arguiu ainda a preliminar de falta de 

interesse de agir, mas tal preliminar se confunde com o mérito e como tal 

será analisada. Rejeitada a preliminar. FUNDAMENTO E DECIDO Superadas 

as preliminares suscitadas passo à análise do mérito. Os pedidos da parte 

autora são procedentes. Versam os autos sobre AÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, ajuizada 

por EDILSON PERES BARRANTES, devidamente qualificado e 

representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PONTES E 

LACERDA. Aduziu a parte autora em suas razões iniciais “o assistido 

possui lesão de menisco com extrusão (Ruptura do menisco, atual – CID10 

S83.2), razão pela qual solicitou avaliação e conduta, e procedimento de 

serviço de joelho (documento anexo). Além disso, possui otosclerose, que 

é a formação anormal do osso esponjoso perto do estribo e da janela do 

vestíbulo da orelha, provocando perda progressiva da audição.Também 

conforme laudo médico emitido pelo ortopedista Dr. Lauro D’arc Laraya 

Júnior, CRM 3482-MT, o autor encontra-se em acompanhamento 

ortopédico por apresentar processo degenerativo severo do joelho direito 

com condromalácia tricompartimental e ruptura complexa do menisco 

medial, lesões degenerativas do menisco lateral e do ligamento cruzado 

anterior Ademais, atesta que o autor apresenta ainda sinais clínicos de 

derrame articular com cisto de Baker palpável na fosse poplítea. O quadro 

de dor é crônico, incapacitante e resistente ao tratamento clínico, tendo 

indicação para tratamento cirúrgico, sendo necessário a realização de 

procedimento de serviço de joelho”. Assim, por conta do alto custo do 

tratamento, alegou não possui condições financeiras para custeá-lo, 

motivo pelo qual ajuizou a presente demanda para obrigar que o Estado de 

Mato Grosso e o Município de Pontes e Lacerda custeiem o tratamento 

cirúrgico em questão. Diante das alegações iniciais foi deferida a tutela de 

urgência ora pleiteada, para determinar que os réus: (...)Posto isso, defiro 

a antecipação de tutela pretendida para determinar aos réus que 

providenciem, imediatamente, cirurgia (serviço de joelho), bem como 

outros procedimentos ou tratamentos necessários a preservação da 

saúde da requerente, devendo entrar em contato com o profissional 

responsável em caso de dúvidas quanto às especificações técnicas. 

Outrossim, com fulcro no inciso IV do art.139 c/c inciso IV do art.77, 

ambos do CPC, determino como medida coercitiva e necessária para 

assegurar o cumprimento com exatidão da decisão judicial de antecipação 

da tutela, aplicação de multa por ato atentatório à Justiça, no valor de 

R$500,00 por dia, até o montante de R$15.000,00 (cinco mil reais); À 

análise do pleito exordial se impõe que traga à colação alguns dispositivos 

constitucionais, os quais asseguram a todo cidadão, no exercício de sua 

dignidade, o livre acesso à saúde. É o caso dos arts. 1º, III, 5º, § 1º, 6º, 

“caput”, 194, “caput”, 196, “caput”, e 197, “caput”, todos da Constituição 

da República de 1988. Da leitura de tais dispositivos, depreende-se que o 

direito à vida e, por conseguinte, à saúde, deteve do constituinte 

tratamento prioritário, posto integrar o mínimo existencial, as necessidades 

básicas, sem os quais a dignidade humana se queda comprometida. Daí 

que princípios nortes da seguridade social, mais especificamente da 

saúde, como o da universalidade da cobertura e do atendimento, devem 

ser observados, sobretudo, pelo Poder Público, sendo infrutífera a tese do 

caráter programático das normas sociais e ausência de solidariedade 

entre os entes. Aliás, é esse o entendimento do c. Supremo Tribunal 

Federal, em precedente que peço a devida vênia para transcrever “in 

verbis”: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. 

IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 

323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A repercussão geral pressupõe recurso 

admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e 

processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). 2. Consectariamente, 

se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja 

reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas 

no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 3. Deveras, entendimento diverso do 

adotado pelo Tribunal a quo, concluindo que o fornecimento de fraldas 

descartáveis à ora recorrida seria, ou não, imprescindível à sua saúde, 

ensejaria o reexame do contexto fático-probatório engendrado nos autos, 

o que inviabiliza o extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula n. 279 do 

Supremo Tribunal Federal, verbis: “para simples reexame de prova não 

cabe recurso extraordinário”. 4. In casu, o acórdão originariamente 

recorrido assentou: “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO FRALDAS 

DESCARTÁVEIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO. 

DESCAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE 

RECURSOS DA AUTORA. COMPROVAÇÃO. 1. Qualquer dos entes 

políticos da federação tem o dever na promoção, prevenção e 

recuperação da saúde. 2. A ausência da inclusão de fraldas geriátricas 
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nas listas prévias, quer no âmbito municipal, quer estadual, não pode 

obstaculizar o seu fornecimento por qualquer dos entes federados, desde 

que demonstrada a imprescindibilidade para a manutenção da saúde do 

cidadão, pois é direito de todos e dever do Estado promover os atos 

indispensáveis à concretização do direito à saúde, quando desprovido o 

cidadão de meios próprios. 3. É direito de todos e dever do Estado 

promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais 

como fornecimento de medicamentos, acompanhamento médico e 

cirúrgico, quando não possuir o cidadão meios próprios para adquiri-los. 4. 

Comprovada a carência de recursos da autora para arcar com o 

tratamento, compete ao Estado fornecer os produtos imprescindíveis a 

sua saúde. Apelações desprovidas.” 5. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (STF, RE 668.724 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira 

Turma, julgado em 24/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 

15-05-2012 PUBLIC 16-05-2012) Logo, sendo a saúde um direito 

fundamental do cidadão, é responsabilidade solidária da União, dos 

Estados-membros e dos Municípios o fornecimento de medicamentos e 

tratamento médico-hospitalar, ao portador de moléstia, que não possui 

condições financeiras de suportar o custo da medicação e tratamento, 

sem prejuízo do seu próprio sustento, cabendo à parte autora eleger qual 

ente público figurará no polo passivo da demanda. Afinal, amiúde, a 

obrigação é originariamente solidária. Dentro desse raciocínio, é 

consequência que deriva do próprio pensamento lógico e sistemático a 

conclusão de que o custeio do medicamento deve estar embutido na 

obrigação dos entes públicos. Afirmar o contrário seria o mesmo que, de 

forma indireta, descumprir um comando que a Constituição da República 

diretamente determina. Afinal, a obrigação estatal de zelar pela saúde da 

população, em especial aquela carente de recursos financeiros, deve ser 

efetiva e não mera proclamação otimista, “i. e.”, deve englobar todas as 

medidas que viabilizem esse dever. Nesse sentido é a jurisprudência do e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme precedentes 

abaixo transcritos: MANDADO DE SEGURANÇA - FORNECIMENTO DE 

LEITE ESPECIAL - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

REJEITADA - DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - 

SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O acesso ao Poder Judiciário independe de 

prévio pedido administrativo, podendo a parte ingressar com a ação em 

juízo, logo quando ocorrida a lesão a seu direito. 2. A saúde e a vida 

humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, 

garantidos mediante políticas sociais e econômicas. Restando comprovado 

a necessidade vital da fórmula alimentar, sob risco de evolução da 

doença, seu fornecimento é medida em que se impõe. 3. O Estado, o 

Município e a União são legitimados passivos solidários, cabendo ao 

cidadão a escolha de indicar contra qual dos entes federados prefere 

litigar. (TJMT, MS 29.876/2011, DR. GILBERTO GIRALDELLI, TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do 

Julgamento 01/09/2011, Data da publicação no DJE 12/09/2011) 

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

- TRATAMENTO DE SAÚDE - SENTENÇA QUE ACOLHE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DO MUNICÍPIO - DEVER CONSTITUCIONAL - NECESSIDADE 

VITAL DO SER HUMANO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERADOS - DEFENSORIA PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

PRETENDIDA A SUCUMBÊNCIA DO ESTADO - DESCABIMENTO - 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1- A saúde e a vida 

humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, 

garantidos mediante políticas sociais e econômicas. 2- O poder público tem 

o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total 

assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o 

seu tratamento. 3- O Estado, o Município e a União são legitimados 

passivos solidários, pois, conforme determina o texto constitucional, é 

dever do Poder Público, a garantia à saúde pública, o que não significa, 

aliás, que necessitam ser demandados conjuntamente. 4 - “Os honorários 

advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra 

a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.” (Súmula 421/STJ) 

(TJMT, Ap/RN 18.514/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/06/2012, Data da 

publicação no DJE 12/07/2012) APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE 

INTERESSE RECURSAL – REJEITADA – TRATAMENTO DE SAÚDE - 

SENTENÇA QUE ACOLHE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – DEVER 

CONSTITUCIONAL - NECESSIDADE VITAL DO SER HUMANO - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - DEFENSORIA 

PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRETENDIDA A 

SUCUMBÊNCIA DO ESTADO - DESCABIMENTO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

421 DO STJ – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO AO ENTE MUNICIPAL - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. 1- Há interesse processual recursal quando a parte tem 

necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida. 2- A saúde e a 

vida humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da 

República, garantidos mediante políticas sociais e econômicas. 3- O poder 

público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, 

dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para 

custear o seu tratamento. 4- O Estado, o Município e a União são 

legitimados passivos solidários, pois, conforme determina o texto 

constitucional, é dever do Poder Público, a garantia à saúde pública, o que 

não significa, aliás, que necessitam ser demandados conjuntamente. 5- 

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando 

ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.” 

(Súmula 421/STJ). Todavia, seu pagamento é devido quanto a ente público 

diverso. (TJMT, Ap/RN 85.599/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/01/2013, 

Data da publicação no DJE 08/02/2013) Assim, diante da obrigação de 

fazer, imposta pela Constituição da República, e que está sendo preciso 

esta demanda para redeterminar o cumprimento daquele comando 

originário, o modo como o demandado cumprirá a norma constitucional é 

matéria afeta ao próprio Poder Executivo, que nada tem que ver com o 

beneficiário. O que não se pode aceitar é que problemas internos deste 

Poder (em sentido genérico, abrangendo todos os entes da Federação) 

dificultem ou mesmo inviabilizem aquela obrigação. Isto porque, como se 

sabe, a fim de que se configure a responsabilidade civil estatal, 

necessária se faz a verificação da sua omissão no fornecimento do 

tratamento/medicamento pleiteado. Insta-se que o Estado de Mato Grosso, 

devidamente citado contestou a ação aduzindo que presta assistência à 

saúde dos jurisdicionados, contudo, tem que fazê-lo de forma ordenada e 

organizada a tanto, e dentro de política-mor traçada pelo Ministério da 

Saúde, em caso contrário, sério risco de lesão à ordem e à economia 

pública poderão ser causados. O Município de Pontes e Lacerda, aduziu, 

que “fez todos os procedimentos para realização da cirurgia, 

cadastrando-o no SISREG (regulação via estatal) no dia 01/02/2018, e 

estão aguardando liberação para avaliação e cirurgia, que é de alto custo 

e é disponibilidade pelo Estado”. A saúde não se constitui em mero 

interesse do indivíduo, mas em autêntico direito subjetivo: "Neste plano, 

consideram-se os direitos em análise como autênticos direitos subjetivos 

inerentes ao espaço existencial do cidadão, independentemente da sua 

justicialidade e exequibilidade imediatas. Assim, o direito à segurança 

social, o direito à saúde [...] são direitos com a mesma densidade 

subjectiva dos direitos, liberdades e garantias" (Canotilho. J.J. Gomes. 

Direito Constitucional. 5ª edição. Coimbra, Almedina, 1992, p. 680). Sobre o 

tema, vejamos o remansoso entendimento jurisprudencial: DIREITO 

CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO 

CIRÚRGICA. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. 

MÉRITO. DEVER DO ESTADO DE CUSTEAR AS DESPESAS. 1. O 

cumprimento de decisão antecipatória de tutela não acarreta perda de 

objeto, por perda superveniente do interesse de agir. 2. Segundo o art. 

196, da CF/88, "A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação". 3. Constatada a 

necessidade de o paciente ser submetido à intervenção cirúrgica, e a 

impossibilidade de arcar com suas despesas, incumbe ao estado custear 

os gastos da cirurgia. 4. Apelação e remessa oficial improvidas. 

(0010851-85.2007.807.0001 - 01/02/2012 - 4ª Turma Cível - 26/03/2012, 

DJ-e Pág. 172 – TJ/DF)”. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. PACIENTE PORTADORA DE OBESIDADE MÓRBIDA. 

NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. DEVER DO ESTADO. 

SOLIDARIEDADE. OBRIGAÇÃO DE FORNECER TRATAMENTO MÉDICO ÀS 

PESSOAS CARENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70040102097, Primeira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em 

26/11/2010)”. O princípio da reserva de administração, como uma das 

particularizações do princípio da separação de poderes, e o princípio da 

garantia da prévia reserva orçamentária para o deferimento das 

prestações positivas do Estado, hão de ceder ante o princípio da 
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dignidade humana, cláusula matriz do Estado de Direito como Estado de 

Justiça, que tem nos bens saúde e vida sua mais evidente afirmação. 

Destarte, diante do acima exposto, na forma do art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, CONFIRMO a tutela já deferida inicialmente nos exatos 

termos proferidos, e JULGO PROCEDENTE os pedidos para determinar que 

o ESTADO DO MATO GROSSO custeie o tratamento médico/cirúrgico, bem 

como o fornecimento de medicamentos necessários ao tratamento 

referente à doença que acomete a parte autora EDILSON PERES 

BARRANTES, qual seja, lesão de menisco com extrusão (Ruptura do 

menisco, atual – CID10 S83.2), enfermidade cujo único tratamento consiste 

em cirurgia, bem como outros procedimentos ou tratamentos necessários 

a preservação da saúde da parte requerente, devendo entrar em contato 

com o profissional responsável em caso de dúvidas quanto às 

especificações técnicas, assim como que o MUNICÍPIO DE PONTES E 

LACERDA forneça os meios necessários de deslocamento, alimentação e 

estadia do autor e de um acompanhante indicado por ele quando da 

realização do tratamento médico ora deferido, sob pena de sequestro das 

verbas públicas necessárias ao custeio do tratamento (art. 536, § 1º, do 

NCPC). Mantenho a aplicação da multa deferida em liminar, em caso de 

descumprimento. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Transitado em julgado, Arquive-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 22 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000858-02.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN (ADVOGADO(A))

DENIVALDO RODRIGUES FLOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (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: 

1000858-02.2017.8.11.0013. REQUERENTE: DENIVALDO RODRIGUES 

FLOR REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por 

não haver necessidade de dilação probatória. PRELIMINAR - 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO Em contestação, a empresa Reclamada 

alegou a incompetência deste Juizado para processamento da causa, ao 

argumento de se tratar de matéria complexa, que dependeria de realização 

de prova pericial. A arguição não comporta acolhimento, uma vez que o 

conteúdo probatório trazido é suficiente para o julgamento da lide, além de 

que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de 

provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 

9.099/95. Logo, dispensável a prova técnica acenada, assim como 

demonstrado o interesse de agir da parte. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Rejeitada as preliminares, passo à análise do MÉRITO. Os pedidos da parte 

autora são parcialmente procedentes. A parte autora aduz em síntese, ser 

titular da unidade consumidora nº 6/1383069-0, sendo que, em 

setembro/2016 recebeu uma fatura de R$1.110,70 (mil cento e dez reais e 

setenta centavos), logo após ter a reclamada efetuado a religação de 

fornecimento de energia, pois que o imóvel estava desocupado, e fora 

instalado um aparelho medidor novo. Menciona que em todo o período em 

que a residência teve seu consumo auferido por tal aparelho as contas 

vieram sempre com valores incompatíveis ao uso, pois trata-se de uma 

pequena residência com apenas 04 (quatro) cômodos e com aparelhos de 

uso comum. Afirma o autor que fora compelido a firmar acordo com a 

reclamada, assinando termo de confissão de divida constando 

parcelamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) de entrada, e mais 08 (oito) 

parcelas de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) – ID 10339143. Que 

após o pagamento da entrada teve o aparelho medidor trocado 

novamente, quando passou a vir faturas com valores compatíveis de 

consumo, em 340 KW, pelo valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta 

reais) na média. Assevera o autor que conforme laudo acostado ID 

10339143 (fls. 10), o parecer técnico emitido pelo IPEM/MT - INMETRO, 

constatou que o medidor não estava funcionando de acordo com o 

Regulamento Metrológico, sendo reprovado. Pugna pela baixa das faturas, 

indenização por danos morais e materiais, repetição do indébito, 

suspensão das cobranças indevidas e inversão do ônus da prova, com a 

procedência da demanda. Por outro turno a concessionária informa que a 

situação está amparada pela resolução da ANEEL, que seus 

procedimentos estão pautados e que a cobrança é legitima, que o autor 

não trouxe elementos e provas suficientes; que o consumo auferido fora 

realmente o consumido e assim inexiste dever de indenizar, pugna pela 

revogação da liminar deferida e a impertinência da inversão do ônus da 

prova. A relação jurídica estabelecida entre as partes, de natureza 

consumerista, rege-se pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor 

(Lei n. 8078/90, art. 3º, p. 2º), figurando a ré como prestadora de serviço 

e a parte autora como destinatária final, de modo que patente à incidência 

das disposições protetivas previstas no diploma legal em questão, à luz 

das quais a presente demanda há de ser dirimida. Considerando a relação 

de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 

6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. O consumo da autora 

em média 340 KWh, sendo que nos meses de Setembro/2016 a 

dezembro/2016 fora cobrado de forma atípica um consumo de 1374KWh; 

1590 KWh; 3805 KWh, deve portanto ser corrigida a cobrança 

considerando o consumo médio mensal dos últimos doze meses antes da 

expedição da fatura. Pois bem, em que pese os argumentos aduzidos pela 

parte Reclamada, verifica-se que inexiste nos autos qualquer perícia que 

tenha sido realizada no local! Ainda, depreende-se que o próprio autor 

anexou laudo pericial por instituto que goza de credibilidade do INMETRO, o 

IPEM/MT, constatando a reprovação do aparelho medidor que auferiu o 

aludido consumo exorbitante e incompatível com o uso. Ademais, o 

fornecimento de energia elétrica está tutelado na Lei nº 8.078/90, que 

regula as relações de consumo e, mais especificamente, em seu art. 22, 

que determina seja ele prestado de modo contínuo, eficiente, porque 

essencial, em harmonia com o princípio administrativo da continuidade, que 

significa a impossibilidade de sua interrupção e o pleno direito dos 

administrados a que não seja suspenso ou interrompido. Além do mais, em 

se tratando de relação de consumo, as empresas concessionárias 

prestadoras dos serviços estão sujeitas à ampla aplicação das normas da 

Lei de regência, principalmente no que concerne aos direitos ou garantias 

básicas dos consumidores insculpidos no art. 6º, incluindo a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for 

ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Nesse 

passo, é a empresa fornecedora de energia elétrica quem tem de provar 

que o fato danoso não ocorreu ou que ocorreu por culpa exclusiva da 

parte consumidora, o que não verifico nos presentes autos, pois ela é 

quem dispõe de recursos técnicos necessários à comprovação de suas 

alegações, e diante o laudo anexo, a reclamada não se desincumbiu de 

seu ônus. Desse modo, não se pode reconhecer como legítimo o ato 

administrativo praticado pela empresa Reclamada, posto que, 

independentemente do motivo que levou o medidor - ou o funcionário que 

procede a leitura - a registrar um consumo infinitamente maior do que 

aquele usualmente utilizado, tal fato não pode ser imputado unilateralmente 

ao Consumidor, que merece sim, esclarecimentos acerca do por que das 

variações desses registros, sob pena de estarmos consolidando a 

medição por estimativa, o que não é admissível. Ainda, a confissão de 

divida foi o único meio fornecido pela reclamada para evitar a suspensão 

dos serviços de fornecimento de energia elétrica, assim, a parte autora 

aceitou o parcelamento, e até mesmo efetivou o pagamento do valor de 

entreda proposto pela ré. Nesta esteira, colaciono o entendimento 

jurisprudencial: ?Apelação Cível. Ação Ordinária visando anulação de 

débito. Energia elétrica. Irregularidade apurada no relógio medidor. 

Ausência de prova da variação na média de consumo. Lançamento por 

estimativa. Irregularidade. O lançamento por estimativa, decorrente de 

suposto desvio de energia, não é permitido, sem que tenha sido 

demonstrado nos autos, em período razoável, o aumento do referido 
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consumo, após as providências para eliminação das ditas ligações 

irregulares. Ofensa ao devido processo legal. Não se pode admitir que a 

processante instaure e conclua a apuração, unilateralmente, e, de plano, 

aplique a respectiva penalidade. Recurso a que se nega provimento.? 

(Apelação Cível 1.0024.04.420962-5/001. 7ª Câmara Cível do Tribunal de 

Justiça do Estado de Minas Gerais. Relator Desembargador Pinheiro Lago. 

j. 11 de julho de 2006). Logo, as faturas dos meses de setembro a 

dezembro/2016, com consumo indicado entre 1374 e 3805 Kwh, se 

mostra ilegais, notadamente quando não encontram respaldo fático no 

consumo do Reclamante e diante laudo pericial atestando que o medidor 

não estava funcionado de acordo com o Regulamento Metrologico, e fora 

reprovado. Assim, constata-se a flagrante irregularidade praticada pela 

Reclamada, que não se desincumbiu a contento de comprovar a licitude da 

cobrança, estando, pois, demonstrada a conduta culposa da Reclamada, 

na medida em que essa atitude importa prática abusiva em que exige 

vantagem que se mostra manifestamente excessiva e onerosa para o 

consumidor, nos termos dos artigos 39, V e 51, § 1º e incisos do CDC. 

Destarte, o corte de energia ou a ameaça de, como forma de compelir o 

usuário ao pagamento de tarifa ou multa ou a aceitação de parcelamento, 

que na realidade não são devidos ou que merecem ser discutidos, 

extrapola os limites da legalidade. Não há de se prestigiar atuação da 

justiça privada no Brasil, especialmente, quando exercida por credor 

econômica e financeiramente mais forte, em largas proporções, do que o 

devedor. Afronta, se assim fosse admitido, aos princípios constitucionais 

da inocência presumida e da ampla defesa. O direito do cidadão de 

utilizar-se dos serviços públicos essenciais para a sua vida em sociedade 

deve ser interpretado com vistas a beneficiar a quem deles se utiliza. 

Assim, necessária a revisão do débito, para se declarar sua inexistência, 

já que não comprovado o consumo efetivo da quantidade de Kw indicada 

nas mencionadas faturas, que deverão ser revistas e calculadas sobre a 

média de consumo, qual seja, 340 Kwh. Por corolário lógico, deverá a 

Reclamada rever as faturas dos meses de setembro e dezembro/2016, 

recalculando-as para o patamar de 340 Kw de consumo, ao preço vigente 

à época. No que toca aos danos morais, mostra-se devida a indenização, 

porquanto a cobrança indevida referente a consumo superior à média 

mensal gera, e ainda, o fato de a parte autora ter se visto compelida a 

assinar um contrato de confissão de divida referente a valores de faturas 

totalmente incompatíveis com seu consumo, aceitando um parcelamento, 

sem dúvida, gerou desconforto, aflição, e transtornos, e por tanto, houve 

violação aos direitos do reclamante diante a atitude arbitraria da empresa, 

não tratando-se de mero dissabor da vida moderna. Neste sentido: 

PRELIMINAR DE FALHA NA REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

INSTRUMENTO PÚBLICO DE PROCURAÇÃO. REGULARIZAÇÂO. NÃO 

ACOLHIMENTO. - A falha na representação do causídico configura-se 

mera irregularidade. Considerando, ainda, que o vício foi sanado em 

momento oportuno, não é, portanto, motivo de causar prejuízos a esta 

demanda. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C 

ANTECIPAÇÂO DE TUTELA. FATURA DE ELETRICIDADE. RECUPERAÇÃO 

DE CONSUMO. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL. 

PROCEDIMENTO ARBITRÁRIO. ANULAÇÃO DA DÍVIDA E DANO MORAL 

CONFIGURADO. IRRESIGNAÇÃO. SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM 

OS PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 557, 

CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO 

AO RECURSO. - "Existindo constatação de suposta fraude no medidor do 

usuário, a quem não foi oportunizado acompanhar a perícia técnica 

realizada pela Concessionária, nulo é o débito apurado. - Verifica-se que 

não foram adotados todos os procedimentos exigidos pelo art. 129 da 

Resolução nº 414/2010 da ANEEL (ordem de inspeção, avaliação do 

histórico de consumo e grandezas elétricas, notificação do consumidor e 

concessão de prazo para oferecimento de recurso administrativo) - 

Fixado o quantum indenizatório em patamar razoável e consoante a 

extensão do dano sofrido, bem como os demais critérios firmados pela 

jurisprudência pátria, deve-se man (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do 

Processo Nº 00034274220118152001, - Não possui -, Relator DES JOSE 

RICARDO PORTO , j. em 10-12-2015) (TJ-PB - APL: 

00034274220118152001 0003427-42.2011.815.2001, Relator: DES JOSE 

RICARDO PORTO, Data de Julgamento: 10/12/2015, 1 CIVEL) APELAÇÃO 

CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE NO MEDIDOR, APURADA 

UNILATERALMENTE - AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRIBUIÇÃO DO 

CONSUMIDOR PARA A IRREGULARIDADE CONSTATADA - COBRANÇA 

INDEVIDA - OFENSA À HONRA DA AUTORA - DANO MORAL 

CARACTERIZADO – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR ADEQUADO 

– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A cobrança indevida de 

valor adicional, decorrente de irregularidades técnicas constatadas no 

medidor de energia, apurada de forma unilateral, os desgastes inerentes à 

tentativa de solução do problema, a ameaça de corte de energia, além da 

ofensa direta à honra da autora, demonstram a presença dos requisitos 

da reparação civil e, assim, ensejam a obrigação de indenizar. (Ap 

34260/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 10/05/2017, Publicado no DJE 12/05/2017) (TJ-MT - APL: 

00019708720168110003 34260/2017, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, Data de Julgamento: 10/05/2017, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data 

de Publicação: 12/05/2017) Quanto ao pedido de repetição do indébito 

referente ao valor de entrada do pagamento do parcelamento, entendo ser 

cabíveis, e ainda, estar devidamente comprovado nos autos o efetivo 

pagamento, conforme ID 13339148. Porem, conforme determinação para 

que a reclamada apure a media dos últimos 12 meses de consumo 

anteriores às faturas contestadas, determino que tal valor seja abatido no 

efetivo consumo dos meses setembro a dezembro/2016. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para 

DECLARAR INEXISTENTE as dívidas consubstanciadas nas faturas dos 

meses de setembro a dezembro/2016, determinando a revisão das 

mesmas para fazer constar como consumo a média de consumo dos 

últimos 12 (doze) meses anteriores às faturas discutidas. CONFIRMO a 

tutela anteriormente deferida em seus exatos termos, ID 10588039. 

DETERMINO o cancelamento das cobranças do referido parcelamento, por 

serem aqui declaradas inexigíveis. CONDENO a reclamada a restituir o 

valor pago pelo autor, referente ao pagamento de entrada do 

parcelamento efetuado, e consigno que tal montante poderá ser abatido no 

valor a ser levando pela empresa como consumo médio dos meses 

setembro/2016 a dezembro 2016. CONDENO a reclamada a pagar a parte 

Reclamante, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pelos danos morais 

sofridos, acrescidos de juros de 1% ( um por cento) e correção monetária 

a partir deste decisum. 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, 15 de agosto 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000587-90.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO DO PRADO BOCK (REQUERENTE)

ELLEN BARROSO VIARO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WHIRLPOOL S.A (REQUERIDO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (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: 

1000587-90.2017.8.11.0013. REQUERENTE: CARLOS AUGUSTO DO 

PRADO BOCK REQUERIDO: WHIRLPOOL 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. Inexistindo preliminares suscitadas, passo a análise do mérito 

da causa. A inteligência do art. 6º da Lei nº 9.099/95 nos mostra que: “O 

Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 
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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. 335, 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. Devidamente citado o promovido compareceu em audiência 

conciliatória realizada em 16/11/2017 (ID 10732506). Neste ato processual 

saiu devidamente intimado do prazo para apresentar contestação. 

Conforme consta nos autos houve apresentação de contestação, apenas 

em 16/01/2018 (ID 11355417) ocorrendo o transcurso temporal para a 

defesa. Assim, medida que se impõe é a decretação da revelia do 

promovido. Estando devidamente comunicado o réu sobre o prazo para 

apresentação de defesa e assim não proceder, será declarado revel, 

reputando-se verdadeiros os fatos alegados na peça inaugural do autor. 

(grifei e negritei) Alem do mais, 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. 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 meses sem a maquina 

de lavar adquirida 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. No que respeita a prova do dano, 

imperativo ressaltar, que após o advento da Constituição Federal de 1988, 

o dano moral passou a ser olhado sob uma nova ótica, mais ampla, até 

mesmo porque a dignidade da pessoa humana foi elencada como um dos 

fundamentos do Estado Democrático de Direito. Dessa maneira, o direito à 

honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade ou a qualquer outro 

direito da personalidade, estão inseridos no direito à dignidade, base 

essencial de cada preceito constitucional relativa aos direitos 

fundamentais. Entendo que o dano moral está inserido em toda prática que 

atinja os direitos fundamentais da personalidade, trazida no sentimento de 

sofrimento íntimo da pessoa ofendida, suficiente para produzir alterações 

psíquicas ou prejuízos tanto na parte social e afetiva de seu patrimônio 

moral. 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. 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. Sopesando tais 

critérios, tenho como razoável o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda 

como expiação à empresa Requerida. Entendo que assiste razão os 

pedidos do reclamante. Assim, diante dos preceitos do CDC, inverto o 

ônus da prova, e ainda defiro os benefícios da justiça gratuita. PELO 

EXPOSTO, com fundamento nos artigos 487, inciso I e 355, inciso II, do 

Código de Processo Civil c/c art. 20 da Lei 9.099/95, DECRETO a revelia do 

reclamado, e, em consequência, Julgo Procedente o pedido inicial, e 

CONDENO o reclamado, a restituir ao Reclamante, o valor de R$ 2.348,10 

(dois mil trezentos e quarenta e oito reais e dez centavos), não 

englobando o valor suscitado do frete, por não serem cabíveis, que 

deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde 

o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, bem como juros simples 

no importe de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e 

ainda a titulo de danos morais o importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

tais valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo índice oficial - 

INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, bem 

como juros simples no importe de 1% (um por cento) ao mês, a partir desta 

decisão. 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, 15 de agosto 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-93.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO SILVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE (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: 

1000063-93.2017.8.11.0013. REQUERENTE: JOAO PAULO SILVEIRA 

SILVA REQUERIDO: FELIPE 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032628/8/2018 Página 396 de 504



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, 22 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000385-16.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINA REIS DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Helio França Reis (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: 

1000385-16.2017.8.11.0013. REQUERENTE: MARCELINA REIS DE SOUZA 

REQUERIDO: HELIO FRANÇA REIS 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, 22 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000380-54.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LAYSA LAIANNY DE OLIVEIRA COSTA (REQUERENTE)

CRISTINA PORTO PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO VISTO, Analisando o presente feito, verifico que, 

intimada, a requerente informa a interposição de agravo de instrumento em 

face da decisão retro proferida, sem, contudo, trazer novos documentos, 

de modo a possibilitar a retratação do aludido decisum. Pois bem. 

Inicialmente, em juízo de retratação, MANTENHO a decisão agravada, em 

todos os seus termos, eis que seus fundamentos bem resistem aos 

argumentos da parte recorrente, bem como não houve alteração no 

cenário fático e jurídico. No mais, considerando a decisão proferida pelo 

juízo ad quem, a qual não concedeu o efeito suspensivo pretendido, 

PROMOVA-SE, a secretaria, os atos necessários ao regular 

processamento do feito. Por fim, REMETAM-SE, a assessoria do juízo, as 

informações prestadas, via Malote Digital. Intime-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Poxoréu/MT, 22 de agosto de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000424-73.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JÚLIO MENDES DA SILVA (REQUERIDO)

PAULA LÚCIA ARAÚJO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO VISTO, Recebo a Carta Precatória, uma vez que 

preenche os requisitos do artigo 260 e ss. do NCPC. Dê-se o devido 

cumprimento à missiva, servindo a cópia como mandado. Após, 

devolva-se ao juízo deprecante, com nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 22 de agosto de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000426-43.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DE FREITAS JACOB (REQUERENTE)

CELIA REGINA DE FREITAS JACOB (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

CORDIOLLI TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

CLAUDEMIR MANOEL DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

EUSTAZIO BARROS FILHO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO VISTO, RECEBO a carta precatória, uma vez que 

preenche os requisitos do artigo 260 e ss. do NCPC. Por conseguinte, 

DESIGNO o dia 25 de setembro de 2018, às 16h00min (MT) para a 

inquirição da testemunha, conforme solicitado na deprecata. Ainda, 

INTIME-SE a parte requerida a comparecer à audiência designada pelo 

juízo deprecante, conforme solicitado. Intimações e requisições 

necessárias, inclusive dos advogados das partes via DJE, devendo os 

próprios serem cadastrados junto ao Sistema Apolo. COMUNIQUE-SE o 

juízo deprecante acerca da data aprazada para a realização do ato. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, servindo a cópia como mandado. 

Poxoréu/MT, 22 de agosto de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000433-35.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMILTON RODRIGUES DE CARVALHO (REQUERIDO)

LUCIRENE MARIA ALMEIDA CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO VISTO, Recebo a Carta Precatória, uma vez que 

preenche os requisitos do artigo 260 e ss. do NCPC. Dê-se o devido 

cumprimento à missiva, servindo a cópia como mandado. Após, 

devolva-se ao juízo deprecante, com nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 22 de agosto de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 620 Nr: 63-45.1996.811.0014

 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): Cesar dos Santos, João dos Santos

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

- OAB:/MT - 16.691-A, Valdir Seganfredo - OAB:3501-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Martins de Siqueira 

Neto - OAB:/MT 3.777

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte 

autora via advogados, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico), para 

efetuar o recolhimento da diligência do Oficial Justiça, para o cumprimento 

do Mandado de Penhora e Intimação, conforme Portaria n.º 29/2015/DF do 

Fórum de Poxoréu, sendo que o referido pagamento deverá ser efetuado 

através do recolhimento de guia própria a ser emitida através do site: 

www.tjmt.jus.br, devendo ser observado o endereço onde será cumprido 

o referido mandado, juntando-se comprovante nos autos, pelo prazo 

fixado na CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77203 Nr: 2083-71.2017.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juízo de Direito da Segunda Vara de Água Boa- MT, 

Refrigerantes Marajá Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ubiratan Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Lacerda Lima - 

OAB:14160/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte 

autora via advogados, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico), para 

efetuar o recolhimento da diligência do Oficial Justiça, para o cumprimento 

do Mandado de Penhora, Avaliação e Intimação, conforme Portaria n.º 

29/2015/DF do Fórum de Poxoréu, sendo que o referido pagamento deverá 

ser efetuado através do recolhimento de guia própria a ser emitida através 

do site: www.tjmt.jus.br, devendo ser observado o endereço onde será 

cumprido o referido mandado, juntando-se comprovante nos autos, pelo 

prazo fixado na CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 16531 Nr: 301-83.2004.811.0014

 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: Vanderléia Pereira da Silva, Fagner Oliveira Silva, Eldo 

Xavier Pereira da Silva, Vanessa Pereira da Silva, Almindo Pereira da Silva 

Filho, Elton Pereira da Silva, Maria Aparecida de Jesus, Wellington Rodrigo 

da Cunha dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almindo Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanoel Marcos Farias Pinto - 

OAB:10.254, Gênia Pontes da Silva de Paula - OAB:8611/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a audiência de conciliação/mediação foi designada para o 

dia 16/11/18, às 15:00hs neste juízo, no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos - CEJUSC

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-53.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ALINY KELEN DOS SANTOS (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000005-53.2018.8.11.0014. REQUERENTE: ALINY KELEN DOS SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTO, Considerando a possibilidade de efeitos 

infringentes aos embargos de declaração, intime-se a parte requerida 

para, querendo, manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias. Com a 

manifestação retornem conclusos para deliberação. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 27 de agosto de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-44.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA PEREIRA DA CUNHA (REQUERENTE)

LORRANE MOREIRA MARTINS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000079-44.2017.8.11.0014. REQUERENTE: MARINA PEREIRA DA CUNHA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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VISTO, Considerando a possibilidade de efeitos infringentes aos embargos 

de declaração, intime-se a parte requerida para, querendo, manifestar-se, 

no prazo de 10 (dez) dias. Com a manifestação retornem conclusos para 

deliberação. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – 

MT, 27 de agosto de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000409-07.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

OFERTAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

ADOLFO FERNANDES CATALA NETO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA XAVIER ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000409-07.2018.8.11.0014. EXEQUENTE: OFERTAO MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - EPP, ADOLFO FERNANDES CATALA NETO 

EXECUTADO: LUCIANA XAVIER ALVES VISTO, Recebo a inicial por estar 

em conformidade com os preceitos legais. 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. 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. 

Poxoréu – MT, 22 de agosto de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000410-89.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ADOLFO FERNANDES CATALA NETO (EXEQUENTE)

OFERTAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA VALERIA CURSINO DE ARAUJO UCHIYAMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000410-89.2018.8.11.0014. EXEQUENTE: OFERTAO MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - EPP, ADOLFO FERNANDES CATALA NETO 

EXECUTADO: FERNANDA VALERIA CURSINO DE ARAUJO UCHIYAMA 

VISTO, Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos 

legais. 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. 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. Poxoréu – MT, 22 de agosto de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000411-74.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

OFERTAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

ADOLFO FERNANDES CATALA NETO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUENE DE SOUSA NUNES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000411-74.2018.8.11.0014. EXEQUENTE: OFERTAO MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - EPP, ADOLFO FERNANDES CATALA NETO 

EXECUTADO: SUENE DE SOUSA NUNES VISTO, Recebo a inicial por estar 

em conformidade com os preceitos legais. 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. 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. 

Poxoréu – MT, 22 de agosto de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000176-10.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ITALA KASSIA ALVES ROCHA (ADVOGADO(A))

ROSEMAR ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CINTIA PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000176-10.2018.8.11.0014. REQUERENTE: ROSEMAR ALVES DOS 

SANTOS REQUERIDO: CINTIA PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS VISTO, Em 

sede da audiência conciliatória, a parte requerente pugnou pela 

suspensão do feito por 30 (trinta) dias, informando que realizou uma 

composição amigável com o promovido. Destarte, não havendo qualquer 

causa que obsta o acolhimento do pleito, DEFIRO o pedido o 

sobrestamento do feito, na forma requerida, pelo período de 30 (trinta) 

dias. Após o transcurso temporal, INTIME-SE a parte autora para que, no 

prazo legal, promova os atos necessários ao regular processamento do 

feito, sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu – MT, 22 de agosto de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000234-13.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULEI RODRIGUES DE MIRANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000234-13.2018.8.11.0014. REQUERENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME, CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS REQUERIDO: JULEI 

RODRIGUES DE MIRANDA VISTO, Em sede da audiência conciliatória, a 

parte requerente pugnou pela suspensão do feito por 60 (sessenta) dias, 

informando que realizou uma composição amigável com o promovido. 

Destarte, não havendo qualquer causa que obsta o acolhimento do pleito, 

DEFIRO o pedido o sobrestamento do feito, na forma requerida, pelo 

período de 60 (sessenta) dias. Após o transcurso temporal, INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo legal, promova os atos necessários ao 

regular processamento do feito, sob pena de extinção e arquivamento. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 22 de agosto de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-70.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA KELLEN OLIVEIRA VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO GOMES DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

VIACAO SOL NASCENTE LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000032-70.2017.8.11.0014. REQUERENTE: FERNANDA KELLEN OLIVEIRA 

VIEIRA REQUERIDA: VIACAO SOL NASCENTE LTDA 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, inciso 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. 11730665, dentro do prazo legal, Id. 11841931, no entanto não houve 
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impugnação. Fundamento e Decido. Trata-se de Ação de Reparação por 

Danos Morais, ajuizada por Fernanda Kellen Oliveira Vieira em face de 

Viação Sol Nascente Ltda., devidamente qualificadas nos autos. Em 

síntese alega que no dia 23.04.2017, adquiriu uma passagem de ônibus 

pela empresa da Requerida, com trajeto de viagem partindo de Cuiabá, MT 

e com destino à Poxoréu-MT, no entanto quando chegou na cidade de 

Campo Verde-MT, o motorista tão somente informou que havia uma peça 

quebrada, a qual impediria de seguir viagem. Afirma mais que sem os 

devidos esclarecimentos, bem como sem a devolução do valor da 

passagem para adquirir em outra companhia, teve que aguardar por mais 

de 03 (três) horas para seguir viagem no ônibus o qual a Empresa 

arrumou para prosseguirem com a viagem, alega mais que neste período 

não obteve nenhuma assistência da empresa/Requerida, e por ter 

passado por constrangimentos não lhe restou outra alternativa a não ser 

ajuizar a presente demanda. Realizada audiência de conciliação em 

05.02.2018 – Id. 11642042, a mesma restou infrutífera a tentativa de 

acordo entre as partes. Na defesa, Id. 11730665 apresentada pela 

Requerida, a mesma fez a juntada aos autos, Id.11730735 do Relatório de 

Emissão de Serviço e Relatório Diário de não conformidade Operacionais, 

Id. 11730743, demonstrando a realização da manutenção ocorrida no 

veículo 2819, a qual a Requerente estava em viagem, e ainda que houve a 

solicitação do motorista pela substituição do veículo e que o tempo de 

espera foi de 2h:50min, e ao final contesta pela improcedência da ação. 

Vieram os autos conclusos. Diante da documentação verifico que ocorreu 

problemas no ônibus 2819, referente ao motor o qual o alternador parou 

de funcionar, sendo este veículo substituído pelo ônibus 2711, ocorrendo 

a substituição passados mais de duas horas, quando da solicitação. 

Consta que esta solicitação do motorista foi feita na cidade de Campo 

Verde/MT as 16h:38min e sendo atendido pela substituição do veículo as 

19h:28min, e sendo o tempo de espera de 2h:50min, conforme consta do 

documento apresentado pela Requerida, no Id. 11730743. Configurando 

assim o tempo de espera por mais de duas horas, para prosseguir com a 

viagem. Sendo assim, no caso presente, 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 a previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. De tal modo, 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. Todavia, verifico que é incontroverso o 

atraso ocasionado na viagem da Requerente, pois a mesma ficou mais de 

duas horas à espera da substituição de outro veículo para prosseguir com 

sua viagem. No entanto, as justificativas apresentadas pela Requerida, na 

defesa, não tem o condão de eximir de sua responsabilidade, portanto, 

evidente que houve vício na prestação dos serviços e que a culpa não foi 

da consumidora, uma vez que teve o roteiro de sua viagem alterado 

unilateralmente, devido ao atraso por mais de duas horas em decorrência 

da avaria. Portanto, o fato vivenciado pela Requerente ultrapassa a linha 

do mero dissabor, pois é cediço que passou a conviver com uma situação 

inesperada que lhe causou constrangimentos, aborrecimentos e 

preocupações, devidas ao atraso em sua viagem. Neste sentido a 

jurisprudência: EMENTA: RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO 

INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE VIÁRIO - RELAÇÃO DE CONSUMO - 

APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - 

ATRASO DE 03 (TRÊS) HORAS NA CHEGADA DO ÔNIBUS - AUSÊNCIA DE 

EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR CASO FORTUITO - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14 DO CDC) - TEORIA DO RISCO 

DO EMPREENDIMENTO - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO 

PROVIDO. 1 - Na hipótese de transporte viário de passageiros, o simples 

fato do motivo do atraso ter acontecido por circunstância alheia à vontade 

da empresa não é suficiente para afastar o comando do art. 14 do Código 

de Defesa do Consumidor, segundo o qual, "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". 2 - Havendo falha na prestação do serviço 

consistente em atraso na chegada de ônibus por 03 (três) horas, os 

transtornos daí decorrentes suplantam o mero aborrecimento do cotidiano, 

configurando danos morais. 3 - Indenização fixada em R$ 3.500,00 (três 

mil e quinhentos reais), em atenção aos princípios da razoabilidade e 

modicidade. 4 - Recurso conhecido e provido. (TJ/MT: Recurso Inominado 

nº. 199/2013, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 21.05.2013, 

Publicado no DJE 18.06.2013) EMENTA: INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

E MATERIAL - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - NÃO CUMPRIMENTO QUANTO 

AO HORÁRIO CONTRATADO - DEMORA EXCESSIVA NA TROCA DE 

VEÍCULO PARA PROSSEGUIR VIAGEM - FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ/MT: 

Recurso Inominado 1838/2011, Mario R. Kono de Oliveira, Órgão Especial, 

Julgado em 05.10.2011, Publicado no DJE 25.11.2011) EMENTA: RECURSO 

CÍVEL INOMINADO - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ATRASO DA VIAGEM - 

PROBLEMAS MECÂNICOS NO ÔNIBUS DA EMPRESA - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - 

NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA TRANSPORTADORA - COMPRA DE 

PASSAGEM DE OUTRA EMPRESA - RESTITUIÇÃO DO VALOR 

DESPENDIDO - DANO MORAL - CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA 

NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor. A empresa de transporte 

rodoviário que permite o considerável atraso da viagem de seus 

passageiros, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título 

de dano moral. O valor despendido com a compra de passagem de outra 

empresa para que o consumidor chegasse ao destino, gera o 

ressarcimento do dano material. Mantém-se o valor indenizatório que se 

apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica 

atinentes aos danos morais. (TJMT: Recurso Inominado 5598/2010, Turma 

de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 27.06.2011, Publicado no DJE 

29.06.2011) Desse modo, havendo típica relação de consumo, nos termos 

do art. 14 da Lei 8.078/90, a responsabilidade do fornecedor do produto 

ou serviço é objetiva, onde basta haver a relação de causalidade entre a 

conduta do agente e o dano sofrido pela vítima, para emergir o dever de 

reparar os danos decorrentes. Neste contexto, destaca-se o dever de 

indenizar os danos morais, provados no caso concreto. Portanto, evidente 

que houve falha na prestação dos serviços, pois inexistiu segurança a 

consumidora, que teve que aguardar por mais de duas horas à espera de 

outro veículo para prosseguir com a viagem e chegar até o seu destino na 

cidade de Poxoréu/MT, sem nenhuma assistência no período em que ficou 

à mercê da empresa, para regularizar o defeito ocasionado do veículo. 

Dessa forma, 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 se mede pela extensão do dano 

(artigo 944). Sendo assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Posto isto, 

desnecessárias outras considerações, e nos termos do artigo 487, inciso I 

do NCPC, JULGO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da exordial, 

para CONDENAR a Requerida a indenizar a Requerente a título de danos 

morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro nos 

artigos no art. 5.º, V da CF/88 c.c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, acrescidos 

de juros, pelo INPC, desde a citação (artigos 405 e 406 do Código Civil), e 

correção monetária a partir desta decisum. 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 o projeto de 

sentença a Meritíssima Juíza Togada. 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. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010025-18.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JEREMIAS DE OLIVEIRA MACEDO (REQUERENTE)

ADRIANO SOUZA PAULINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE POXOREO (REQUERIDO)

WILLIAN XAVIER SOARES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

8010025-18.2017.8.11.0014. REQUERENTE: JEREMIAS DE OLIVEIRA 

MACEDO REQUERIDO: MUNICIPIO DE POXOREO 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. 8703723, dentro do prazo legal, no entanto não houve 

impugnação, conforme certificado - Id. 9478636. Da preliminar. De 

ilegitimidade passiva de parte. Considerando que a fonte pagadora é a 

Municipalidade de Poxoréu, em relação a remuneração do Requerente, 

conforme holerite, anexo. E, considerando ainda a realização do 

empréstimo consignado entre o Requerente e a Caixa Econômica Federal, 

o qual esta sendo descontado em folha de pagamento do Requerente, 

holerite anexo (Id. 7128041), e sendo a fonte pagadora a responsável 

pelos repasses a instituição financeira, não há em falar em ilegitimidade 

passiva de parte do Requerido. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: EMENTA: INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPORTÂNCIA 

NÃO REPASSADA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NOS CADASTROS NEGATIVOS. CULPA PELA NEGLIGÊNCIA. 

TRANSTORNO CAUSADO DIANTE DA NEGATIVAÇÃO DO NOME. DANO 

MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. QUANTUM DEVIDO. 

NATUREZA PUNITIVO-PEDAGÓGICA DA SANÇÃO. RECURSO PROVIDO. 

SENTENÇA REFORMADA. (Turma Recursal: Recurso Inominado 135/2010, 

Conselho Da Magistratura, Julgado em 15.07.2010, Publicado no DJE 

23.09.2010) EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE SUSPENSÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS – REALIZAÇÃO DE CONVÊNCIO ENTRE O ENTE PÚBLICO E 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM 

FOLHA – APROPRIAÇÃO INDEVIDA PELO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE 

REPASSE AO BANCO DO VALOR DESCONTADO – COBRANÇA INDEVIDA 

- INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO — DANOS MORAIS 

CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAÇÃO – FIXAÇÃO RAZOÁVEL E 

ADEQUADA – RECURSO DESPROVIDO. A apropriação de valor 

descontado em folha de pagamento de servidor público, com a ausência 

de repasse à Instituição Financeira, se mostra ilegal, ocasionou cobranças 

indevidas e a inscrição do nome do servidor em banco de dados de 

proteção ao crédito, o que configura dano moral, surgindo o dever de 

indenizar. O valor da compensação por danos morais deve ser fixado 

dentro de padrões de razoabilidade, observando-se as peculiaridades do 

caso concreto. Recurso não provido. (TJ/MT: Apelação 142605/2012, 

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público E 

Coletivo, Julgado em 28.01.2014, Publicado no DJE 12.02.2014) EMENTA: 

APELAÇÃO – AÇÃO DE SUSPENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – REALIZAÇÃO DE 

CONVÊNIO ENTRE O ENTE PÚBLICO E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM FOLHA – APROPRIAÇÃO 

INDEVIDA PELO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE REPASSE AO BANCO DO 

VALOR DESCONTADO – COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO — DANOS MORAIS CONFIGURADO – DEVER 

DE INDENIZAÇÃO – FIXAÇÃO RAZOÁVEL E ADEQUADA – RESTITUIÇÃO 

DO INDÉBITO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO – 

IMPOSSIBILIDADE - ART. 42 DA LEI Nº 8.078/1990 – AUSÊNCIA DE 

PAGAMENTO INDEVIDO – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES - APELO DO 

AUTOR: DESPROVIDO - APELO DO MUNICÍPIO: PARCIALMENTE PROVIDO. 

A apropriação de valor descontado em folha de pagamento de servidor 

público, com a ausência de repasse à Instituição Financeira, se mostra 

ilegal, ocasionou cobranças indevidas e a inscrição do nome do servidor 

em banco de dados de proteção ao crédito, o que configura dano moral, 

surgindo o dever de indenizar. A devolução em dobro do valor descontado 

em folha, nos termos do artigo 42 da Lei nº 8.078/1990, somente é cabível 

quando comprovado o pagamento, além da cobrança indevida. O valor da 

compensação por danos morais deve ser fixado dentro de padrões de 

razoabilidade, observando-se as peculiaridades do caso concreto. 

Recurso do apelante/autor não provido e do apelante/réu parcialmente 

provido. (TJMT: Apelação 138325/2012, Desa. Maria Erotides Kneip 

Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público E Coletivo, Julgado em 

28.01.2014, Publicado no DJE 12.02.2014) Sendo assim, rejeito a preliminar 

de ilegitimidade passiva arguida pelo Município/Requerido, e, passo ao 

julgamento antecipado da lide. Mérito. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débitos c.c. Indenização por Danos Morais com Pedido de 

Antecipação de Tutela, interposta por Jeremias de Oliveira Macedo em 

face do Município de Poxoréu, devidamente qualificados nos autos. Em 

síntese, alega que teve seu nome e CPF indevidamente negativados no 

valor de R$ 16.456,72 em 10.10.2016, referente ao contrato nº. 

01103927110001084267, nos órgãos de restrição ao crédito por suposto 

débito existente perante a Caixa Econômica Federal. E, para comprovar 

anexa aos autos, Id. 7128044 o extrato de consulta de balcão datado de 

09.01.2017, emitido pela AC Poxoréu/MT. Alega mais, que é servidor 

público no Município, conforme holerite – Id. 7128041, e que efetuou um 

empréstimo consignado junto a CEF – Caixa Econômica Federal, e em 

razão do empréstimo, os descontos seriam efetuados diretamente de sua 

folha de pagamento e repassados a instituição. Contudo, a fonte pagadora 

que é o Município não vem repassando os descontos em folha para a 

instituição Financeira, e que em decorrência disso teve o seu nome e CPF 

indevidamente incluídos no SPC/SERASA, conforme extrato – Id. 7128044. 

Afirma mais, que em decorrência da restrição está sendo impedido de 

realizar compras no crediário no comércio, e que por esta razão não 

restou alternativa a não ser ajuizar a presente ação. No Id. 7128058 o 

pedido de liminar pleiteado na presente ação, foi deferido, e no Id. 7128061 

foi expedido ofício nº. 073/2017 aos Diretores do SPC e SERASA, para a 

exclusão do nome do Requerente dos bancos de dados em relação à 

dívida oriunda do contrato nº. 01103927110001084267 no valor de R$ 

16.456,72 (dezesseis mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta 

e dois centavos). Em resposta ao Ofício 073.2017, Id. 7128072, através do 

Ofício SPCBR Jur. nº. 1528/2017, e em atendimento a determinação o 

referido órgão SPC Brasil, informou a existência de registros ativos 

provenientes de algumas bases de dados, dos quais não há acesso, no 

entanto por determinação verificou que não há mais restrições no banco 

de bases para a data de 09.03.2017, bem como o SERASA Experian – Id. 

7128074 através do Ofício APJUR nº. 53323/2017, informou a este juízo 

que o débito existente foi excluído nas datas de 23.01.2017 e 11.03.2017. 

A audiência de conciliação não foi realizada sendo dispensada, Id. 

7152111, por se tratar de ente público. Em defesa, Id. 8703723 a 

Requerida apresentou contestação, e em sede de preliminar contesta pela 

ilegitimidade passiva da parte, tendo em vista que o Município não é parte 

para figurar no polo passivo, em razão de que a restrição imposta no 

nome e CPF do Requerente é proveniente da Caixa Econômica Federal, 

como bem afirma o Requerente em sua exordial, e, no mérito, em suma 

contesta, pela inexistência de responsabilidade da Municipalidade, em 

razão de que o Município cumpriu com as regras em efetuar os repasses 

junto a CEF, bem como por não ser o ente público que negativou o nome e 

CPF do Requerente, e ao final pleiteia pela improcedência da ação. Não 

houve impugnação à contestação, Id. 9478636. Vieram os autos 

conclusos. Pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, incisos I e II 

do NCPC), compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao 

réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Por 

conseguinte, em análise as provas dos autos observo que o Requerido 

vem descontando em folha de pagamento o referido empréstimo 

consignado, conforme holerite, no entanto, não consta dos autos os 

referidos repasses a Instituição Financeira, sendo assim competia ao 

Requerido trazer aos autos os comprovantes dos quais alega que estão 

sendo efetuados os repasses, porém deixou de apresenta-los. Assim, 

verifico que é controverso os repasses dos valores a instituição 

financeira. Neste caso, a inversão do ônus da prova é medida que se 

impõe, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC, em face da hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que a 

Municipalidade tem melhores condições e técnica de produzirem provas a 

seu favor. Portanto, após analisar o conjunto probatório, tenho que razão 

assiste ao Requerente, pela indenização aos danos morais, tendo em vista 
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os constrangimentos sofridos bem como pela inexistência da restrição 

imposta, ante a restrição indevida, por falta de repasse dos valores, cuja a 

incumbência é da fonte pagadora, qual seja o Município de Poxoréu. Sendo 

assim, evidente que houve falha na prestação dos serviços, pois inexistiu 

segurança ao servidor, que teve os descontos em sua folha de 

pagamento, porém não houve repasse desses valores descontados para 

a instituição financeira, ocasionando a restrição nos órgãos de proteção 

ao crédito. Dessa forma, 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 se mede pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Diante disso, 

desnecessárias considerações outras, nos termos do artigo 487, inciso I 

do NCPC, JULGO pelo não acolhimento da preliminar e, no mérito pela 

PROCEDÊNCIA EM PARTE dos pedidos da exordial, para: I) CONDENAR o 

Requerido Município de Poxoréu/MT ao pagamento da importância no valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

com juros legais e correção monetária; II) DETERMINAR que o Requerido 

Município de Poxoréu/MT, proceda com o repasse dos valores dos quais 

foram descontados em folha de pagamento referente ao empréstimo 

consignado para a Instituição Financeira, Caixa Econômica Federal, 

devidamente atualizados. III) DETERMINAR que os órgãos de Proteção ao 

Crédito (SPC; SCPC e SERASA), exclua em definitivo a restrição imposta 

no nome e CPF do Requerente, em relação a negativa discutidas nestes 

autos, qual seja no valor de R$ 16.456,72 referente ao contrato nº. 

01103927110001084267. Mantenho a liminar, Id. 7128058. 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 a Meritíssima Juíza Togada. 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. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Decisão
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Parte(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1000413-44.2018.8.11.0014. REQUERENTE: MARINEUSA ALVES PIRES 

REQUERIDO: CIELO S.A. Processo nº 1000114-41.2017.811.0034 VISTO, 

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais com 

pedido de tutela antecipada de urgência, ajuizada por MARINEUSA ALVES 

PIRES em desfavor de CIELO S/A, ambos já devidamente qualificados. 

Argumenta o requerente, em síntese, que é microempresária, e utiliza dos 

serviços financeiros de recebimento de pagamento via cartão de crédito, 

da empresa requerida, assevera que o contrato de adesão celebrado 

entre as partes foi feito eletronicamente. Narra ainda, que em novembro de 

2017, cancelou os serviços contratados junto a empresa requerida, 

devido ao seu descontentamento com os encargos e juros cobrados, 

assevera que a máquina de cartão só foi retirada do seu estabelecimento 

no mês de dezembro do ano de 2017, não sendo deixado nenhum 

documento que comprovasse tal fato. Ademais, relata que em julho de 

2018, fora surpreendida ao ser informada que existia anotação de seu 

nome no cadastro de inadimplentes, em razão de lançamento realizado 

pela parte requerida. Por fim, narra que procurou a requerida e realizou um 

acordo protocolo n.º 3761931, em que a à ré se comprometeu a pagar o 

valor de R$ 1.229,60 (mil duzentos e vinte e nove reais e sessenta 

centavos), bem como a retirar o nome da autora do rol de maus 

pagadores, fato esse que não ocorreu até o presente momento, sendo 

apenas realizado o pagamento do valor que fora acordado. Neste 

contexto, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para que a 

requerida proceda com a exclusão do seu nome do cadastro de 

inadimplentes, sob pena de aplicação de multa diária. Requer ainda a 

inversão do ônus da prova, a concessão dos benefícios da justiça gratuita 

e a procedência da ação. Pois bem. De início, cumpre salientar que o 

instituto da tutela antecipada visa adiantar os efeitos da sentença, 

entregando à parte autora a própria pretensão deduzida em juízo, 

tratando-se, portanto, de tutela com caráter nitidamente satisfativo, já que 

através dela a parte requerente não pretende simplesmente evitar os 

prejuízos da demora, mas, desde logo, obter a satisfação provisória do 

direito. É consabido que para a concessão da tutela antecipada 

imprescindível se faz a probabilidade do direito pretendido e a 

comprovação do perigo de dano ou risco ao deslinde do feito. Essa é a 

dicção do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo”. Da análise perfunctória das provas 

colacionadas aos autos, verifica-se que deve prosperar o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela, porquanto os requisitos para sua 

concessão encontram-se configurados. Com efeito, o periculum in mora, 

torna-se visível com a inclusão do nome da parte autora no rol de maus 

pagadores, o que lhe acarreta excessivo gravame e prejuízo, 

notadamente quando pretende ter acesso ao crediário, porém, é obstado 

em razão da anotação. No mesmo sentido, o fumus boni iuris, é evidente, 

diante da afirmação de que o débito que ensejou a negativação de seu 

nome fora reconhecido pela requerida como indevido, pois a mesma 

realizou um acordo extrajudicial conforme informando pela autora através 

do protocolo de atendimento de n.º 3761931, mas até o presente momento 

não retirou seu nome do rol de maus pagadores. De inteira pertinência ao 

tema versado, vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INDENIZAÇÃO - 

EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DE CADASTRO DE INADIMPLENTES EM 

TEMPO RAZOÁVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO 

AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. 1. Nos termos da 

jurisprudência desta Corte Superior, é ônus do credor a retirada da 

restrição do nome do devedor de cadastro de inadimplentes após o 

pagamento do débito que motivou a inscrição, devendo ser realizada em 

tempo razoável, sob pena de o responsável pelo abono ser 

responsabilizado por dano moral que vier a ser causado. O Tribunal de 

origem consignou ter havido a retirada em tempo razoável para se tomar 

as providências administrativas necessárias após a quitação da dívida. 

Infirmar as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame do 

conjunto fático probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 

Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido”. (STJ, AgRg no AREsp 

406689/SP, T4, j. 05.05.2015, Rel. Min. Marco Buzzi). Não isso bastasse, 

para demonstrar a verossimilhança do direito invocado, tem-se que 

estando pendente ação em que se discute a exigibilidade do débito, a 

retirada do nome do suposto devedor nos cadastros de inadimplentes é 

medida que se impõe. Além disso, observa-se que não há perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipado, e que a medida não causará 

nenhum prejuízo à empresa requerida. Sendo assim, cumpre mencionar 

que resta comprovada a prova inequívoca e o dano irreparável ou de difícil 

reparação, conforme exige o artigo 300 do NCPC, pois, de acordo com o 

que consta nos autos, o nome da parte autora foi mantido nos órgãos de 

restrição ao crédito, causando-lhe limitações evidentes, agregando-lhe o 

anátema de mal pagador, e impedindo-lhe, por conseqüência, o acesso ao 

crediário. Advirto apenas que o direito que aqui se reconhece é aquele 

derivado de uma cognição sumária, suficiente apenas para identificar uma 

simples plausibilidade do direito invocado pela parte autora. Não se quer 

confiar a essa análise sumária o status – ou mesmo o efeito – garantido 

por uma cognição mais detida e completa, dita exauriente. Reconhece-se, 

aqui, apenas que o direito alegado pela parte requerente é plausível, mas 
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que pode, ou não, ser reconhecido após uma análise mais acirrada dos 

fatos que gravitam em torno da presente demanda. Com essas 

considerações, preenchidos os requisitos do artigo 300 do NCPC, DEFIRO 

a antecipação dos efeitos da tutela para DETERMINAR a EXCLUSÃO do 

nome da requerente MARINEUSA ALVES PIRES do cadastro de restrição 

ao crédito SERASA, em relação à dívida discutida nestes autos, até o 

deslinde do presente feito. EXPEÇA-SE ofício ao SPC e SERASA para que 

no prazo de 05 (cinco) dias proceda à baixa da inscrição efetivada no 

nome da parte autora em seus cadastros, em relação à dívida discutida. 

Prosseguindo, nos moldes do artigo 16 da Lei nº 9.099/95, DESIGNE-SE 

audiência de conciliação. CITE-SE, com as advertências legais. 

INTIMEM-SE ambas as partes para comparecerem ao ato, mencionando-se 

inclusive sobre a conveniência de que compareçam acompanhados de 

advogado, bem como acerca da advertência de que a ausência do 

promovente ensejará a extinção do feito (art. 51 da Lei 9099/95) e a do 

promovido revelia, com presunção de veracidade dos fatos inicialmente 

alegados (art. 20 da mesma lei). Por fim, DEFIRO a inversão do ônus da 

prova. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 22 de agosto de 

2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000012-45.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

ALUISIO RODRIGUES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1000012-45.2018.8.11.0014. REQUERENTE: ALUISIO RODRIGUES DE 

ARRUDA REQUERIDO: VIVO S.A. VISTO, Cuida-se de embargos de 

declaração com efeitos infringentes, opostos por TELEFONICA BRASIL 

S/A, contra a sentença retro prolatada, alegando a ocorrência de omissão 

no respectivo decisum. Os embargos foram opostos tempestivamente. I – 

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. De elementar conhecimento que o 

objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório ou omisso, porventura existente na decisão em 

sentido amplo. É certo que não é dado à parte interpor embargos de 

declaração tão somente para se insurgir contra a matéria já analisada, 

com nítida intenção de rediscutir tema amplamente discutido e já decidido, 

vez que este juízo já decidiu o que lhe foi submetido e apontou para sua 

rejeição fundamentos suficientes, com o que se torna supérflua qualquer 

outra análise. Verifica-se, portanto, a inexistência dos citados vícios na 

sentença atacada, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total 

rejeição, devendo a parte embargante, caso queira, obter modificação do 

decisum por meio de outra via, que não a ora intentada. Assim, NEGO 

PROVIMENTO aos presentes embargos declaratórios. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 27 de agosto de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010192-69.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIRDES GOMES RABELO (EXEQUENTE)

VALDINEIA GOMES RABELO (EXEQUENTE)

TAINARA RAVANELLO CARBONIERI (ADVOGADO(A))

ANGELA CRISTINA GOMES RABELO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FRAGA NEVES (EXECUTADO)

ADRIANO SILVEIRA NEVES (EXECUTADO)

Outros Interessados:

JULIA SOFIA RABELO MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO)

EDMAR DE JESUS RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

8010192-69.2016.8.11.0014. EXEQUENTE: ALAIRDES GOMES RABELO, 

ANGELA CRISTINA GOMES RABELO, VALDINEIA GOMES RABELO 

EXECUTADO: MARIA FRAGA NEVES, ADRIANO SILVEIRA NEVES VISTO, 

Trata-se de ação de execução de título judicial intentado por ALAIRDES 

GOMES RABELO e OUTROS, em que estes compareceram aos autos, 

pugnando seja realizada penhora online da quantia de R$ 44.520,41 

(quarenta e quatro mil quinhentos e vinte reais e quarenta e um centavos), 

via sistema Bacenjud, uma vez que as partes executadas ADRIANO 

SILVEIRA NEVES, CPF nº 684.848.448-20 e MARIA FRAGA NEVES, CPF 

N.º 044.491.751-90, ainda não adimpliram o débito que se encontra em 

execução. Pois bem. Conforme se dessume de todo o processado, a parte 

exequente não conseguiu satisfazer o seu crédito, motivo pelo qual 

pleiteia tentativa de penhora online sobre dinheiro nas contas do 

executado, utilizando-se do sistema Bacenjud. De elementar conhecimento 

que o Código de Processo Civil prevê a possibilidade de penhora dos 

numerários existentes em contas-correntes, sendo depósitos ou 

aplicações financeiras até o valor da dívida executada. O legislador, 

buscando ampliar o grau de satisfatividade da tutela executiva, possibilitou 

ao juiz tornar indisponíveis os ativos financeiros do executado, até o valor 

indicado na execução, mediante requisição eletrônica. Destarte, conclui-se 

que o critério utilizado pelo legislador é de encontrar a forma mais célere 

para o adimplemento da obrigação, atentando-se para o fato de que o 

dinheiro ocupa o primeiro lugar, tendo preferência absoluta. Nesse 

sentido, considerando o dinheiro ser o primeiro na ordem de bens a serem 

penhorados, aliado ao fato também inconteste de que os devedores, 

devidamente intimados, deixaram transcorrer o prazo in albis sem efetuar 

o pagamento da dívida, é de todo válido o pedido, devendo, 

consequentemente, ser deferida a tentativa de penhora online. Ademais, o 

princípio da menor onerosidade do devedor deve ser interpretado em 

consonância com o princípio da utilidade da execução para o credor. Em 

observância a ambos, a penhora sobre valores depositados em conta 

corrente, além de privilegiar o credor, certamente beneficiará o devedor, 

que não terá que arcar com as custas de avaliação do bem, edital de 

intimação de leilão, e demais diligências. Diante do exposto, não sendo 

necessário o exaurimento das diligências para se encontrar bens do 

executado passíveis de penhora, aliado ao fato de que “dinheiro” 

encontra-se no ápice da gradação legal, DEFIRO o pedido de penhora 

online, do débito principal, que deverá recair sobre dinheiro nas contas 

das partes executadas ADRIANO SILVEIRA NEVES, CPF nº 

684.848.448-20 e MARIA FRAGA NEVES, CPF N.º 044.491.751-90, até o 

limite de R$ 44.520,41 (quarenta e quatro mil quinhentos e vinte reais e 

quarenta e um centavos), nos termos do cálculo apresentado pela parte 

exequente. Por conseguinte, MANTENHAM-SE os autos conclusos em 

gabinete para a efetivação da constrição e busca acima deferida via 

sistemas Bacenjud. 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. Aportado aos autos o protocolo do bloqueio, 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. 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, 08 de agosto de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000017-04.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAYNARA LEAL MAGALHAES (EXECUTADO)

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1000017-04.2017.8.11.0014. EXEQUENTE: BANCO LOSANGO S.A. - 

BANCO MULTIPLO EXECUTADO: TAYNARA LEAL MAGALHAES VISTO, 
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Trata-se de cumprimento de sentença intentado por LOSANGO 

PROMOÇÕES DE VENDA LTDA e BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 

em que estes compareceram aos autos, pugnando seja realizada penhora 

online da quantia de R$ 4.371,21 (quatro mil trezentos e setenta um reais e 

vinte e um centavos), via sistema Bacenjud, uma vez que a parte 

executada TAYNARA LEAL MAGALHAES, CPF nº 045.972.951-94, ainda 

não adimpliu o débito que se encontra em execução. Pois bem. Conforme 

se dessume de todo o processado, a parte exequente não conseguiu 

satisfazer o seu crédito, motivo pelo qual pleiteia tentativa de penhora 

online sobre dinheiro nas contas do executado, utilizando-se do sistema 

Bacenjud. De elementar conhecimento que o Código de Processo Civil 

prevê a possibilidade de penhora dos numerários existentes em 

contas-correntes, sendo depósitos ou aplicações financeiras até o valor 

da dívida executada. O legislador, buscando ampliar o grau de 

satisfatividade da tutela executiva, possibilitou ao juiz tornar indisponíveis 

os ativos financeiros do executado, até o valor indicado na execução, 

mediante requisição eletrônica. Destarte, conclui-se que o critério utilizado 

pelo legislador é de encontrar a forma mais célere para o adimplemento da 

obrigação, atentando-se para o fato de que o dinheiro ocupa o primeiro 

lugar, tendo preferência absoluta. Nesse sentido, considerando o dinheiro 

ser o primeiro na ordem de bens a serem penhorados, aliado ao fato 

também inconteste de que os devedores, devidamente intimados, deixaram 

transcorrer o prazo in albis sem efetuar o pagamento da dívida, é de todo 

válido o pedido, devendo, consequentemente, ser deferida a tentativa de 

penhora online. Ademais, o princípio da menor onerosidade do devedor 

deve ser interpretado em consonância com o princípio da utilidade da 

execução para o credor. Em observância a ambos, a penhora sobre 

valores depositados em conta corrente, além de privilegiar o credor, 

certamente beneficiará o devedor, que não terá que arcar com as custas 

de avaliação do bem, edital de intimação de leilão, e demais diligências. 

Diante do exposto, não sendo necessário o exaurimento das diligências 

para se encontrar bens do executado passíveis de penhora, aliado ao fato 

de que “dinheiro” encontra-se no ápice da gradação legal, DEFIRO o 

pedido de penhora online, do débito principal, que deverá recair sobre 

dinheiro nas contas da parte executada TAYNARA LEAL MAGALHAES, 

CPF nº 045.972.951-94, até o limite de R$ 4.371,21 (quatro mil trezentos e 

setenta um reais e vinte e um centavos) nos termos do cálculo 

apresentado pela parte exequente. Por conseguinte, MANTENHAM-SE os 

autos conclusos em gabinete para a efetivação da constrição e busca 

acima deferida via sistemas Bacenjud. 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. Aportado aos autos o protocolo do 

bloqueio, 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. 

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, com as cautelas de estilo. Poxoréu/MT, 15 de 

agosto de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010189-17.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ADOLFO FERNANDES CATALA NETO (EXEQUENTE)

OFERTAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

8010189-17.2016.8.11.0014. EXEQUENTE: ADOLFO FERNANDES CATALA 

NETO, OFERTAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 

EXECUTADO: EDILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO VISTO, 

Considerando que foi infrutífera a constrição de ativos financeiros, 

DEFIRO a penhora de bens imóveis, conforme postulado pelo exequente 

no id. 14746466. Por conseguinte, EXPEÇA-SE o necessário para que seja 

efetivada a penhora e avaliação dos imóveis indicados nomeando-se o 

próprio executado como fiel depositário, nos termos do que dispõe o art. 

838, do NCPC. Após, INTIMEM-SE as partes da penhora e avaliação do 

bem. ATENTE-SE a secretaria que a esposa do(s) executado(s) deverá 

ser intimada, se casado for em regime diferente do de separação absoluta 

de bens, conforme dicção do art. 842, do novel Código de Processo Civil. 

INTIME-SE, ainda, a parte exequente para que providencie a averbação da 

penhora no Cartório de Registro de Imóveis, mediante a apresentação de 

cópia do auto ou do termo de penhora, independentemente de mandado 

judicial, nos termos do art. 844, do NCPC. ATENTE-SE o Sr. Oficial de 

Justiça, com a consequente expedição e devido cumprimento de mandado 

de penhora e avaliação, sendo o exequente isento da obrigação do 

pagamento da diligência, conforme ofício circular de nº 37/2017 da 

Corregedoria Geral da Justiça. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu – MT, 22 de agosto de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-86.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

UDSON DANILO FERREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA VISTO, Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais 

ajuizada por UDSON DANILO FERREIRA DO NASCIMENTO em face de 

VIVO S/A, já qualificados nos autos. Relatório dispensado, com fulcro no 

art. 38, in fine, da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando 

detidamente os autos, vislumbra-se que a demanda reveste-se de 

complexidade, maculando, portanto, a competência do Juizado Especial 

para seu trâmite, uma vez que a parte autora postulou pela realização de 

perícia grafotécnica. Destarte, em sendo incompatível com o procedimento 

instituído pela LEJ, imperiosa a extinção da ação, nos moldes do art. 51, 

inciso II, da Lei nº 9.099/95 c/c o enunciado 54, do FONAJE, o qual 

preconiza que “a menor complexidade da causa para a fixação da 

competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito 

material”. A guia de ilustração, veja-se a jurisprudência pátria: “RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. NECESSIDADE 

DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA A CORRETA EXECUÇÃO DE EVENTUAL 

DECISÃO DE PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS FUNDAMENTOS”. (TJRS, Recurso cível nº 71004284915, 2ª Turma 

Recursal Cível, Rel. Ketlin Carla Pasa Casagrande, j. 18.10.2013, sem 

grifos no original) Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução 

de mérito, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95. 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, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 27 de agosto de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010035-96.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

AGEMIRO LEANDRO (EXEQUENTE)

LEONARDO GOMES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (EXECUTADO)

ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CANAL (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032628/8/2018 Página 404 de 504



8010035-96.2016.8.11.0014. EXEQUENTE: AGEMIRO LEANDRO 

EXECUTADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I VISTO, Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 in fine da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO e DECIDO. 

Trata-se de cumprimento voluntário de sentença, porquanto dos autos é 

possível verificar que após a prolação do decisum, a parte requerida 

aportou ao feito comprovante do pagamento integral da condenação. 

Intimada, a parte requerente concordou com os valores depositados, 

postulando, pois, pelo levantamento dos mesmos. Diante do exposto, 

vislumbra-se que houve satisfação integral do débito oriundo da 

condenação, razão pela qual JULGO EXTINTA a presente execução, nos 

termos do art. 794, I, do CPC. EXPEÇA-SE o competente alvará de 

liberação e levantamento na forma determinada no ID 14606237. Por 

conseguinte, antes da expedição do competente alvará de levantamento 

de valores, nos termos do artigo 1º do Provimento n.º 68/2018, da E. 

Corregedoria Nacional de Justiça, INTIME-SE a parte contrária a fim de que, 

no prazo legal, se manifeste apresentando eventual impugnação ou 

recurso. Outrossim, caso não haja manifestação a Secretaria deverá 

aguardar o prazo de 02 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo 

para eventual impugnação ou recurso, para só então expedir o alvará de 

levantamento Após, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – 

MT, 22 de agosto de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-67.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

GEOVANE DE FREITAS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000114-67.2018.8.11.0014. REQUERENTE: GEOVANE DE FREITAS SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Processo nº 

8010458-30.2015.811.0034 VISTO, Dispensado o relatório, de acordo com 

o art. 38, da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando os 

autos, depreende-se do id 14714267, que a parte reclamante, assim como 

seu advogado, deixou de comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação, configurando, assim, a desistência tácita da presente ação. A 

propósito, destaca-se que no âmbito dos Juizados Especiais, é 

imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n° 9.099/95, in verbis: 

“Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei. I – 

quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...) § 1°. A extinção do processo independerá em qualquer 

hipótese, de previa intimação pessoal das partes.” (grifos nossos). Feita 

tal consideração, com arrimo no art. 485, IV, do NCPC, e art. 51, § 1º, da 

Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito, diante da ausência da 

parte reclamante na audiência de conciliação. Por conseguinte, CONDENO 

a parte reclamante ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

artigo 51, § 2°, da LJE (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). Transitada em julgado a sentença, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Poxoréu – MT, 22 de agosto de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-69.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ERIC CHARLE ROSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

EDUARDO PENA DE MOURA FRANCA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000185-69.2018.8.11.0014. REQUERENTE: ERIC CHARLE ROSA DE 

SOUZA REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A VISTO, Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos mais em 

decorrência de ato ilícito apresentada por ERIC CHARLE ROSA DE SOUZA 

em face de OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, já 

qualificados nos autos. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no art. 

38, in fine, da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Extrai-se dos 

autos que a parte autora requer a desistência da presente ação. Neste 

ponto, assinala-se que a providência prescinde da anuência da parte 

requerida, nos termos do enunciado nº 90 do FONAJE. Diante do exposto, 

HOMOLOGO o pedido de desistência aduzido pela parte requerente. Por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, VIII, do NCPC c/c Enunciado nº 90 do FONAJE. Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95. Após, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 

22 de agosto de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-87.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS (REQUERENTE)

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA ALVES SABINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000048-87.2018.8.11.0014. REQUERENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME, CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS REQUERIDO: ANA 

CLAUDIA ALVES SABINO VISTO, Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 in fine da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO e DECIDO. 

Extrai-se dos autos que a parte autora requer a desistência da presente 

ação. Neste ponto, assinala-se que a providência prescinde da anuência 

da parte requerida, nos termos do enunciado nº 90 do FONAJE. Diante do 

exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência aduzido pela parte 

requerente. Por consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do NCPC c/c Enunciado nº 

90 do FONAJE. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 22 de agosto de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000291-31.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA DIAS MOURA DA SILVA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000291-31.2018.8.11.0014. REQUERENTE: VALQUIRIA DIAS MOURA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. VISTO, Dispensado o 

relatório, de acordo com o art. 38, da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Compulsando os autos, depreende-se do ID 14855894, que a 

parte reclamante, assim como seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de tentativa de conciliação, configurando, assim, a desistência 

tácita da presente ação. A propósito, destaca-se que no âmbito dos 

Juizados Especiais, é imprescindível a participação das partes em todas 

as audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n° 

9.099/95, in verbis: “Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos 

previstos em lei. I – quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. (...) § 1°. A extinção do processo independerá 

em qualquer hipótese, de previa intimação pessoal das partes.” (grifos 

nossos). Feita tal consideração, com arrimo no art. 485, IV, do NCPC, e art. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032628/8/2018 Página 405 de 504



51, § 1º, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito, diante da 

ausência da parte reclamante na audiência de conciliação. Por 

conseguinte, CONDENO a parte reclamante ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do artigo 51, § 2°, da LJE (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, em 

tempo, DEFIRO a gratuidade da justiça e, por corolário, SUSPENDO a 

exigibilidade do pagamento das custas, ante a hipossuficiência da parte 

autora. Transitada em julgado a sentença, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de estilo. 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 Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 63322 Nr: 784-36.2016.811.0033

 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: JOÃO BATISTA MENDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDUIR NEVES, ZENIRA DE OLIVEIRA 

NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEINA MARIA LEMES DA SILVA - 

OAB:13628/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$ 30,00 (trinta 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 o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 75814 Nr: 3718-30.2017.811.0033

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFFERSON JOSE SILVA BATISTA, DMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO BRITO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 PROCESSO: 3718-30.2017.811.0033

CÓDIGO: 75814

REQUERENTE: JEFFERSON JOSÉ SILVA BATISTA

REQUERIDO: CRISTIANO BRITO GOMES

DESPACHO

 Vistos.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

_17___/__10__/2018, às _15___:__00__ horas, visando a oitiva das 

partes, bem como inquirição das testemunhas tempestivamente arroladas.

Caso ainda não indicado, na inicial ou na resposta oferecida, intimem-se 

as partes a apresentarem em cartório, na forma do artigo 357, §4º e 450 

do Código de Processo Civil, o rol de testemunhas a serem ouvidas com 

antecedência mínima de 15 dias.

Deve a parte autora, ainda, cumprir o que dispõe o artigo 455 do Código de 

Processo Civil, sob pena de preclusão.

Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 22 de maio de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000510-84.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON GONZALES MOLINA (AUTOR(A))

ANTONIO MARCOS LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO VIEIRA SAMPAIO (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

PROCESSO: 1000510-84.2018.8.11.0033 REQUERENTE: NILSON 

GONZALES MOLINA REQUERIDO: SEBASTIAO VIEIRA SAMPAIO DECISÃO 

Visto. Ação de reintegração na posse interposta por NILSON GONZALES 

MOLINA contra SEBASTIÃO VIEIRA SAMPAIO, pela qual vindica o autor, 

em sede de tutela de urgência, a imediata imissão na posse do imóvel 

matriculado sob o nº 21.260, do Cartório de Registro de imóveis desta 

cidade e Comarca de São José do Rio Claro/MT, que estaria sendo 

ocupado injustamente pelo réu. Argumentou ser o legítimo proprietário do 

imóvel supra descrito, que fora adquirido, por meio de contrato verbal, de 

Nestor Pinheiro Silveira, pessoa já falecida. Afirmou ser o requerido seu 

vizinho e que, no início do mês de abril do ano em curso, foi esbulhado de 

sua posse, vez que o requerido construiu sobre seu imóvel cerca, e vem 

depositando madeiras, impedindo-lhe de exercer seus direitos 

possessórios. Assinalou que várias foram as tratativas extrajudiciais, 

visando a desocupação do imóvel pelo requerido. Porém sem êxito. 

Postulou, em sede de tutela de urgência a imediata imissão na posse, 

alegando restar demonstrada sua propriedade sob o imóvel e ainda a que 

posse injusta do réu sobre ele, já que consensualmente, se recusa a 

desocupa-lo. É o sucinto relatório. Decido o pedido de tutela de urgência. 

Nos termos do art. 300, do novo Código de Processo Civil, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ao resultado do processo. No 

caso, não evidenciados os requisitos, razão pela qual a tutela de urgência 

deve ser indeferida. Pelas informações extraídas do alegado e peças a 

instruir a exordial, a posse do autor sobre o imóvel não restou 

evidenciada, limitou a informar que mantinha o imóvel limpo e cuidava das 

divisas, o que por ora, não foi corroborado por qualquer elemento. De 

outro lado, não vislumbro perigo de dano, caso a tutela pretendida seja 

conferida a posteriori. Elemento algum foi carreado ao feito a informar a 

existência de riscos. O autor limitou-se argumentar que possui direito à 

posse do imóvel, por ter adquirido o lote via contrato verbal. Neste 

enfoque não foram apresentados motivos idôneos que indiquem a 

ocorrência de possíveis danos irreparáveis ou de difícil reparação a 

justificar a determinação da tutela de urgência perseguida. Vale ressaltar 

que o autor alega que desde de abril vem sendo esbulhado na posse. 

Entretanto, ingressou com a presente ação apenas 24 de de agosto de 

2018. Logo, não se vislumbra urgência reclamada pelo autor, quando 

sequer se dignou a informar qual seria o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, caso deferida a tutela pretendida apenas ao 

final da demanda. Neste sentido os seguintes arestos ora compilados, que 

seguem com destaques: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. BENS 

IMÓVEIS. IMISSÃO DE POSSE. Nos termos do art. 300, do novo Código de 

Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ao 

resultado do processo. No caso, não evidenciados os requisitos, é de ser 

mantido o indeferimento da liminar. Manutenção da decisão que se impõe. 

NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME” 

(Agravo de Instrumento Nº 70077032332, Vigésima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 

16/05/2018); “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (art. 300, CPC) - IMISSÃO NA POSSE 

– INDEFERIMENTO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em 

ação de natureza petitória, para a concessão antecipada de imissão na 

posse, necessário que o autor demonstre a presença dos requisitos do 

art. 300 do CPC, especialmente a posse injusta do requerido e, ainda que 

tal exercício acarrete ao autor fundado receio de dano irreparável ou de 

difícil reparação, o que não restou comprovado.As razões do recurso não 

trazem um elemento concreto e congruente com o disposto no art. 300 do 

CPC, caso em que torna-se impositiva a manutenção da decisão 

agravada”. (GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017). 

Ante o exposto, face à ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032628/8/2018 Página 406 de 504



Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de liminar de imissão na 

posse. Nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil, determino a 

remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos para 

designação de audiência de mediação. Cite-se a parte requerida e 

intimem-se as partes para comparecimento, sendo que a intimação do 

autor deverá ser realizada na pessoa de seu advogado, para 

comparecimento na audiência designada, que será realizada pelo 

Mediador/Conciliador Judicial cadastrado pelo Tribunal de Justiça, 

conforme parágrafo primeiro do artigo 334 do CPC e Provimento n. 09/2016 

do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso. As partes deverão estar 

cientes de que o não comparecimento injustificado à audiência será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e sancionado com 

arbitramento de multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertido em favor da União ou do 

Estado. As partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensor público, conforme artigo 334, parágrafo nono do Código de 

Processo Civil. Havendo conciliação/mediação, voltem para homologação. 

Sendo a conciliação/mediação inexitosa, deverá o requerido sair intimado 

para apresentação da resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, da 

audiência, nos termos do artigo 335, do Código de Processo Civil. Com a 

resposta, havendo preliminares ou documentos juntados, intime-se a parte 

autora para impugnação à contestação, no prazo de 10 (dez) dias e, em 

seguida, voltem para decisão. Defiro a gratuidade processual, nos termos 

do art. 98 do Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro – MT, 27 de agosto de 2018, 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 30173 Nr: 927-98.2011.811.0033

 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 OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

ZANETTI LTDA, AIRTON ANTONIO ZANETTI, JOSIANA PAULA BODANESE 

ZANETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Postergo a análise do pedido de penhora do imóvel matriculado sob 

número 5.145 do CRI de São José do Rio Claro – MT para após a 

apresentação da matrícula atualizada do referido imóvel.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Cadastre-se o feito como cumprimento de sentença, conforme 

determinado na decisão de fl. 113.

b) Intime-se por edital a executada Josiana Paula Bodanese Zanetti, 

fixando-o no átrio do fórum por 20 (vinte) dias e publicado no website do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 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. Dê-se ciência à Executada 

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, conforme 

já determinado na decisão de fl. 139.

c) Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer 

aos autos a matrícula atualizada do imóvel que pretende ver penhorado.

 d) Cumpridas as determinações, certifique-se e, em seguida, voltem 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 23980 Nr: 1205-70.2009.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS LOURENÇO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON GEORGE RAMOS - 

OAB:11237-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Homologo os cálculos de fls. 293/294-verso, diante da expressa 

concordância da autarquia executada (fl. 298-verso).

2. Considerando que o valor do crédito é inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 10.259/2001), torna-se inviável a expedição 

de Requisição de Pequeno Valor (RPV), a teor dos arts. 2º, inciso I, e 3º, 

caput, ambos da Resolução nº 438, de 30/05/2006, do Conselho da 

Justiça Federal.

3. Desta feita, expeça-se requisição de pequeno valor indicado no cálculo 

de fls. 293/294-verso, observado o quanto mencionado pelo executado à 

fl. 298-verso, ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em favor do 

exequente e seu patrono, condizente aos honorários advocatícios.

Informada a disponibilização de valores e inexistindo divergências, 

expeçam-se os competentes alvarás.

Após, conclusos.

4. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 57363 Nr: 2571-71.2014.811.0033

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO OLIVEIRA ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

FIAT DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:16846-A/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627-A/MT, THIAGO REBELLATO ZORZETO - OAB:14338-A/MT

 Vistos em correição.

1. Trata-se de Ação de Produção Antecipada de Provas ajuizada por 

Agnaldo Oliveira Andrade em face de Paloma Distribuidora de Veículos 

Ltda e Fiat do Brasil S/A.

Decisão inaugural proferida às fls. 43/45.

Os requeridos foram devidamente citados (fl. 50 – verso).

Contestação do primeiro requerido juntada às fls. 68/74.

Impugnação à contestação, fls. 99/103.

Laudo pericial juntado às fls. 131/139.

O requerente informou, por petição aportada às fls. 148/149, que não 

possui interesse no prosseguimento da ação, postulando pela extinção do 

processo.

Intimados, os requeridos manifestaram concordância com a extinção do 

feito, fls. 155 e 156.

É o relato do essencial. Fundamento. Decido.

2. A extinção deste feito sem apreciação de mérito é de rigor, porque a 

parte autora expressamente desistiu da ação e a parte ré manifestou 

expressa concordância com o pleito.

3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 200, parágrafo único, e 485, 

inciso VIII, ambos do Código de Processo Civil, homologo a desistência da 

ação e, como tal, extingo o processo, sem julgamento de mérito.

 Custas e despesas processuais e honorários em favor dos patronos dos 

requeridos no importe de 20% do valor atualizado da causa a cargo do 

Requerente (CPC, art. 90), ônus, todavia, sob condição suspensiva de 

exigibilidade (CPC, art. 98, § 3º), porque a parte autora litiga sob o pálio da 

gratuidade da justiça.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se os autos, dando-se, inclusive, baixa na distribuição.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Dispensado o registro da 

sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 70824 Nr: 1584-30.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E DELMIRO DOS SANTOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. DEFIRO o pedido formulado pelo exequente às fls. 66/67 (busca de 

endereços), pois se verifica nos autos terem se esgotado todos os meios 

disponíveis para a localização do executado, conforme certidões dos 

oficiais de justiça de fls. 54 e 60, além do retorno negativo das cartas 

expedidas.

2. Intime(m)-se, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do credor para que, em 10 

(dez) dias, manifeste-se sobre o incluso resultado dos Sistemas 

BacenJud e InfoJud.

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 65926 Nr: 2239-36.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO PARANÁ - SICREDI UNIÃO PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL ANDRE CURTI, MAURO CURTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Defiro a pretensão formulada pela parte exequente à fl. 62, 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 Gabriel Andre Curti e 

Mauro Curti, 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 advogado Dr. André de Assis Rosa, conforme postulado à 

fl. 62- verso.

 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 Exequente para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o incluso resultado do Sistema 

BacenJud, requerendo o que entender de direito;

d) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 24595 Nr: 1838-81.2009.811.0033

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIO DE OLIVEIRA TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA TIMIDATI STELA, ESPÓLIO DE ERNESTO 

STELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 3. Ante o exposto, DESPROVEJO os Embargos de Declaração de fls. 

189/191 e NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração de fls. 192/194 e, 

nesse particular, INDEFIRO o pedido de condenação da 

Executada/Embargante Luzia Timidati Stela nas penas por litigância de 

má-fé.4. Cumpra a Secretaria Judiciár ia as seguintes 

providências:a.Intimem-se, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) dos litigantes do 

teor desta decisão.b.Intime(m)-se, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) dos 

Executados para que, em 10 (dez) dias, manifeste(m)-se sobre o pedido 

de adjudicação formulado pelo Exequente à fl. 187.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.: 8889 Nr: 2446-55.2004.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A MASCHIO COMERCIO - ME, JOSÉ AMADEU 

MASCHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO LEANDRO 

MARTINS ROSADA - OAB:11544-A MT

 Vistos em correição.

1. Defiro a pretensão formulada pela parte exequente à fl. 230/231 

[pagamento honorários sucumbenciais], 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 A. Maschio Comércio – ME, 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 Exequente para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o incluso resultado do Sistema 

BacenJud, requerendo o que entender de direito;

c. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 67382 Nr: 3030-05.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA & CRUZ LTDA, VALDENICE 

APARECIDA COSTA, OSMAR PEREIRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.1. Defiro a pretensão formulada pela parte exequente 

à fl. 83, para determinação de constrição judicial, por meio dos sistemas 

BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, objetivando a localização, bloqueio e 

penhora de eventuais contas e aplicações financeiras, bem como 

veículos, além de cópia das últimas declarações de imposto de renda do 

executado, vez que citado, não liquidou o débito, e o imóvel penhorado foi 

avaliado em valor muito aquém do valor do débito.Com efeito, a orientação 

jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça, 2. Cumpra a 

Secretaria Judiciária as seguintes providências:a)Proceda-se à baixa na 

penhora de fl. 74.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 Exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o incluso 

resultado dos Sistemas BacenJud, RenaJud e InfoJud, requerendo o que 

entender de direito;d)Arquivem-se, em pasta própria, as declarações de 

ajuste anual do executado, intimando-se o exequente e certificando-se a 

ocorrência, a teor do art. 477, da CNGC.e) Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.3. Publique-se e 

cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza
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 Cod. Proc.: 60055 Nr: 1474-02.2015.811.0033

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDAF

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido de liminar, em 

que o Requerente solicitou a extinção do feito, considerando que não 

possui mais interesse na demanda (fl. 59).

2. Em que pese citado (fl. 32), o requerido não se manifestou nos autos, 

razão pela qual não resta alternativa senão homologar a postulação e 

extinguir o processo sem apreciação do mérito.

3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 200, parágrafo único, e 485, 

VIII, ambos do Código de Processo Civil, homologo a desistência da ação 

e, como tal, extingo o processo, sem julgamento de mérito.

 Revogo, em consequência, o provimento liminar de busca e apreensão de 

fls. 26/27.

Custas e despesas processuais, acaso existentes, pelo requerente 

(CPC/2015, art. 90). Sem verba honorária, uma vez que não houve 

manifestação processual da parte requerida.

Junte-se o incluso Comprovante de Remoção de Restrição.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se os autos, dando-se, inclusive, baixa na distribuição.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Dispensado o registro da 

sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se unicamente o patrono do autor. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 29975 Nr: 728-76.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU SANCHES CAMPOS JUNIOR, ANDREIA 

GARGIULO MARTINEZ CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A, GUSTAVO 

R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PAULA TANSSINI 

RODRIGUES SILVA - OAB:10361

 Vistos em correição.

1. Postergo a pretensão formulada pelo Exequente à fls. 125/125-verso 

[constrição judicial por meio do Sistema BACENJUD], para depois da 

atualização do débito exequendo, porquanto o acordo de fls. 73/77, 

homologado judicialmente às fls. 85 e 98/99, noticia um débito, em março 

de 2012, de R$ 150.608,39 (cento e cinquenta mil, seiscentos e oito reais 

e trinta e nove centavos), ao passo que a planilha de fls. 112/114-verso, 

informa, em outubro de 2017, uma dívida, aparentemente, de R$ 

275.350,36 (duzentos e setenta e cinco mil, trezentos e cinquenta reais e 

trinta e seis centavos), sendo certo afirmar que a decisão de fls. 110 

determinou o prosseguimento da execução, em virtude do descumprimento 

do acordo, com a elaboração de cálculos levando-se em consideração 

eventuais parcelas adimplidas pelo devedor.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a. INTIME-SE, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do Exequente para que, em 15 

(quinze) dias, atualizem o débito exequendo, indicando na petição o exato 

valor e esclarecendo eventuais parcelas adimplidas pelo executado.

b. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 354 Nr: 170-66.1995.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO CEZAR GERALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:56.918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÉLCIO JOSÉ ZENNI - 

OAB:3,313/PR, ALESSANDRO S. V. ZENNI - OAB:18,554-PR, DONIZETTE 

SIMÕES - OAB:12,187/PR

 Vistos em correição.

1. Em que pese a manifestação do exequente de fl. 233, informando o 

juízo que a ação foi julgada extinta, o que de fato ocorreu, 

especificamente às fls. 175/177, foi a extinção do processo em relação 

aos então executados Mário Geraldo e Diva Trevisan Geraldo, 

prosseguindo-se a execução em face de Mário Cezar Geraldo.

Superada a questão trazida pelo exequente, determino sua intimação, 

através de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, dê 

prosseguimento ao feito, trazendo aos autos planilha atualizada da dívida, 

atentando-se, ainda, para o determinado na sentença proferida nos 

embargos opostos em face da presente execução, cuja cópia encontra-se 

encartada às fls. 112/119, sob pena extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 52825 Nr: 2222-05.2013.811.0033

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSE LIMA DOS SANTOS, M J L DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Intime-se a parte exequente, por meio de seu procurador legal, acerca 

do retorno dos autos da Segunda Instância, bem como para, no prazo de 

30 (trinta) dias, dar prosseguimento ao feito, informando o endereço 

atualizado dos executados.

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.: 52298 Nr: 1565-63.2013.811.0033

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES DE SOUZA, ROZENIL 

GONÇALVES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT, ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:16.308-A/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, acerca da Exceção de 

Pré-Executvidade e documentos juntados às fls. 118/122, indicando, 

ainda, o endereço da executada Maria de Lourdes de Souza, a qual até a 

presente data não foi citada.

b) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 63991 Nr: 1141-16.2016.811.0033

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATHANY GUAZINA KARRU, NIMSI ELINTON KARRU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAUD KELLY GUAZINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANNINE CRUZ SOUZA - 

OAB:19565/MT, VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Intime-se a parte exequente, através de seu advogado para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, dar regular prosseguimento ao feito, postulando o que 

entender de direito, sob pena de extinção.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 79674 Nr: 1396-03.2018.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINANCIADORA BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. VOLLMERHAUSEN - ME, MARCELO 

VOLLMERHAUSEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Certidão de fls. 58, requerendo o que for de 

direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010177-77.2015.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS GANDARA (REQUERENTE)

VIVIANE CRISTINA KUHN (ADVOGADO(A))

JOAO RICARDO MOREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Apesar de a parte executada ter devidamente intimada para pagamento 

não foi juntado aos autos nenhum comprovante do cumprimento da 

obrigação.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 63752 Nr: 1016-48.2016.811.0033

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GILVAN RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS IZAIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Excelência para devolver em Cartório os autos que 

encontram-se em vosso poder.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 26101 Nr: 3329-26.2009.811.0033

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNEMBERG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORES DA CHAPADA DISTRIBUIDORA DE 

FLORES E ACESSÓRIOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBER CESAR DA SILVA - 

OAB:4784-B/MT

 Visto,

 Tendo em vista a informação de f. 21, 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.

São José do Rio Claro-MT, 17 de julho de 2017.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 14863 Nr: 893-20.2011.811.0035

 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): Cezalpino Mendes Teixeira Junior, Adelaide 

Aparecida Hermes Ribeiro, Fábio Adriano Agulhão, Benedita de Oliveira 

Gouveia, VERA LÚCIA BESSA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT, MOISÉS BARBOSA DE QUEIROZ - OAB:OAB/MT 

11.759, Ronan de Oliveira Souza - OAB:OAB/MT 4099

 IMPULSIONO os autos aos requeridos para que apresentem as alegações 

finais, consignandzo que Fábio e Adelaide já realizaram o ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 47605 Nr: 762-35.2017.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Imperio Minerações LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO SCHMIDT - 

OAB:19571/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos a autora para que se manifeste em réplica à 

contestação de REF. 12.

Comarca de Alto Taquari

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 24/2018-Cnpar

O Excelentíssimo Senhor Doutor FABIO ALVES CARDOSO, MM. Juiz de 

Direito e Diretor do Foro da Comarca de Alto Taquari, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc.

 CONSIDERANDO:

 A participação do servidor Everton Donizetti Ferreira Cerantes, matrícula 

21412 gestor judiciário, no Treinamento PJE, na Comarca de Rondonópolis 

no dia 27.08.2018.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Mariângela Ferreira Cerantes, analista 

Judiciário, matrícula n. 14211, para exercer a função de Gestora 

Judiciário, nos dias 27 e 28/08/2018.

Art. 2º - Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Alto Taquari, 24 de agosto de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N. 25/2018-Cnpar

O Excelentíssimo Senhor Doutor FABIO ALVES CARDOSO, MM. Juiz de 

Direito e Diretor do Foro da Comarca de Alto Taquari, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc.

 CONSIDERANDO:

O deferimento do usufruto de compensatórias nos dias 04, 05 e 

06/09/2018 do servidor Everton Donizetti Ferreira Cerantes, matrícula 

21412 gestor judiciário.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor Frantiesco Lopes Duarte, analista Judiciário, 

matrícula n. 32552, para exercer a função de Gestor Judiciário, nos dias 

04, 05 e 06/09/2018.

Art. 2º - Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
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 Alto Taquari, 24 de agosto de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N. 26/2018-Cnpar

O Excelentíssimo Senhor Doutor FABIO ALVES CARDOSO, MM. Juiz de 

Direito e Diretor do Foro da Comarca de Alto Taquari, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais etc.

CONSIDERANDO o dispositivo nos artigos 80, inciso II, 81, letra “b” e 86, 

todos da Lei Estadual 4.964/85 (Código de Organização e Divisão 

Judiciárias do Estado de Mato Grosso-COJE) e as disposições contidas no 

Capítulo I, das Seções 02 e 03 da CNGC (Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria Geral da Justiça), Provimento nº 12/2007/CGJ, de 

10/04/2017 determinando a obrigatoriedade de correição ordinária no foro 

judicial;

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR o período de 27 de agosto a 26 de setembro de 2018 

para a realização de CORREIÇÃO ORDINÁRIA, no âmbito do FORO 

JUDICIAL da comarca de Alto Taquari-MT, compreendendo o juízo da Vara 

Única, o Juizado Especial, a Diretoria, o cartório Distribuidor e a Delegacia 

de Polícia local, isso sem suspender a atividade forense e sem prejuízo do 

normal funcionamento dos trabalhos.

 Parágrafo único – Durante a Correição será conferido e observado 

rigorosamente o que dispõe o capítulo I, Seção 3 da CNGC e tudo mais que 

possa atender satisfatoriamente o contido no parágrafo único do art. 81 

do COJE.

Art. 2º - DESIGNAR o dia 28 de agosto de 2018 para a realização da 

correição na Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Alto Taquari-MT.

 Art. 3º - DETERMINAR aos senhores titulares dos Cartórios Judiciais, 

Diretoria e Distribuidor as providências necessárias para que todos os 

livros e controles de meios empregados no desenvolvimento do 

expediente estejam à disposição do Juiz Corregedor durante os trabalhos.

 Art. 4º - CONVIDAR os senhores serventuários, advogados, Membros do 

Ministério Público, Delegado de Polícia e o público em geral para, se lhes 

aprouver, acompanharem os trabalhos da correição, oportunidade em que 

serão resolvidas todas as reclamações e sugestões por acaso 

apresentadas.

 Art. 5º - DESIGNAR os Senhores Fabio Rossatti Figueiredo, Assistente de 

Gabinete I e Marcelo Artiolli Barnabe, Assistente de Gabinete II, para 

secretariar os trabalhos correicionais.

 Art. 6º - Notifique-se o Representante do órgão do Ministério Público, o 

Presidente da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, desta 

comarca, os ilustres Serventuários dos cartórios e o Excelentíssimo 

Delegado de Polícia local.

Art. 7º - Expeça-se o competente Edital de Convocação, afixando-se no 

quadro mural do átrio do Fórum, lugar de costume.

Publique-se, registre-se, cientifique-se e cumpra-se, remetendo cópia ao 

Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça e à Egrégia 

Corregedoria Geral de Justiça.

 Alto Taquari, 24 de agosto de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Edital

EDITAL 1/2018-GAB

O Doutor FABIO ALVES CARDOSO, MM. Juiz de Direito da Vara Única e do 

Juizado Especial da Comarca de Alto Taquari, no uso de suas atribuições 

legais, amparado na Lei Estadual nº 4.964 de 26/12/85 (COJE) e 

orientações da CNGC, que regulamenta os serviços correicionais, FAZ 

SABER a todos que virem ou conhecerem do presente EDITAL que fica 

designado o dia 27 de agosto de 2018, às 12 horas, para início da 

CORREIÇÃO ORDINÁRIA, no âmbito do FORO JUDICIAL da comarca de 

Alto Taquari-MT. Para tanto convida desde já todos os serventuários, 

advogados, promotores, procuradores, autoridades civis, militares e o 

público em geral, para acompanhamento dos trabalhos desde a sua 

instalação, no dia e hora antes mencionados se assim o desejarem, até a 

sua finalização. Durantes os serviços correicionais, que só serão 

suspensos por motivo de força maior ou interesse da Justiça, não 

ocorrerá qualquer tipo de interrupção do expediente das serventias e 

deverão ser examinados livros, papéis, atos e tudo mais que se relacionar 

com o expediente forense, podendo os interessados fazerem qualquer 

tipo de reclamação ao Juiz Corregedor, que permanecerá durante os 

trabalhos à disposição do público, desde que tenham razões plausíveis 

para apresentar, ou, ainda, proporem sugestões que venham contribuir 

para o aprimoramento dos órgãos judiciais. Para que ninguém possa 

alegar ignorância e garantir a intimação de todos os jurisdicionados, deve 

ser este divulgado pelos meios de comunicação em geral e fixado no 

quadro de avisos do Foro, remetendo-se cópia à Egrégia Corregedoria 

Geral da Justiça e ao Colendo Conselho da Magistratura.Alto Taquari,24 de 

agosto de 2018.Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 49877 Nr: 1858-74.2018.811.0092

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: JOSE FLORIANO MONTEIRO SAAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DA COMARCA DE ALTO TAQUARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FLORIANO MONTEIRO 

SAAD - OAB:61255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao Ministério Público.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33173 Nr: 909-89.2014.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edio Teodoro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Tortorelli 

- OAB:8974 A/MT

 Cód. 33173

DECISÃO.

Recebo o recurso de apelação interposto pelo advogado do acusado às 

fls. 117/121.

Sendo assim, uma vez que o Ministério Público já apresentou 

contrarrazões ao recurso às fls. 125/127, vº, encaminhem-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça para apreciação.

Alto Taquari/MT, 24 de agosto de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010009-92.2015.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho (EXEQUENTE)

Edson Roberto Castanho (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

8010009-92.2015.8.11.0092. EXEQUENTE: EDSON ROBERTO CASTANHO 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT A 

questão colocada sob apreciação diz respeito ao parâmetro (limite) 

utilizado para enquadramento dos débitos da Fazenda Pública Estadual 

como pequeno valor (RPV). Com efeito, de acordo com o disposto no 

artigo 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT: 

“Art. 87. Para efeito do que dispõem o § 3º do art. 100 da Constituição 

Federal e o art. 78 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

serão considerados de pequeno valor, até que se dê a publicação oficial 

das respectivas leis definidoras pelos entes da Federação, observado o 

disposto no § 4º do art. 100 da Constituição Federal, os débitos ou 

obrigações consignados em precatório judiciário, que tenham valor igual 
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ou inferior a: I - quarenta salários-mínimos, perante a Fazenda dos 

Estados e do Distrito Federal; II - trinta salários-mínimos, perante a 

Fazenda dos Municípios.” A fim de estabelecer seu próprio limite para 

definição de obrigação de pequeno valor, o Estado de Mato Grosso editou 

a Lei Estadual nº 7.894/03, definindo como teto a quantia correspondente 

a 256 (duzentos e cinquenta e seis) UPF/MT, que passou a vigorar a partir 

de então. Posteriormente, mais precisamente no ano de 2009, entrou em 

vigor a Lei Federal nº 12.030/2009, que dispõe sobre a criação dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública, que em seu art. 13 permitiu que 

cada ente da Federação estabelecesse parâmetro para definição de 

débito ou obrigação de pequeno valor, porém, até a publicação da 

respectiva legislação local, seria considerada como teto a quantia 

equivalente a 40 salários mínimos para os Estados e 30 salários mínimos 

para os municípios, praticamente repetindo o teor do ADCT. Acontece que 

a superveniência da Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não 

revogou a definição de obrigação de pequeno valor para o Estado de Mato 

Grosso dada pela Lei Estadual nº 7.894/03, apenas esclareceu que 

enquanto não foi editada a respectiva legislação local o limite para os 

Estados seria de 40 salários mínimos. Como o Estado de Mato Grosso já 

havia se antecipado e publicado sua própria legislação sobre a matéria 

(Lei Estadual nº 7.894/03), obviamente não haveria necessidade de edição 

de novo ato normativo, a não ser que se pretendesse alterar o parâmetro 

anteriormente estabelecido. Foi justamente o que ocorreu com a edição da 

Lei Estadual nº 10.656/2017, publicada em 28.12.17, que revogou a Lei nº 

7.894/03, alterando (reduzindo) o limite para definição dos débitos e 

obrigações de pequeno valor à quantia correspondente a 100 (cem) 

UPF/MT. Nessa perspectiva, concluo que as dívidas do Estado de Mato 

Grosso possuem dois parâmetros diferentes para enquadramento como 

pequeno valor, a depender do momento em que a execução foi distribuída. 

Ou seja, aplicar-se-á o teto de 256 UPF/MT para as execuções propostas 

até 27.12.2017. Por consequência, em relação às execuções propostas a 

partir do dia 28.12.2017 o limite será de 100 UPF/MT. Isso porque, para fins 

de direito intertemporal no processo de execução, assentou o Supremo 

Tribunal Federal, em situação análoga a esta, ser vedado ao Poder 

Público, em atenção ao postulado da segurança jurídica, fazer incidir, 

retroativamente, sobre situações definitivamente consolidadas, norma de 

direito local que altere o valor a ser utilizado como parâmetro para 

expedição de precatório ou requisição de pequeno valor e, com apoio em 

referida legislação, submeter execução já iniciada, fundada em 

condenação judicial também já anteriormente transitada em julgado, ao 

regime ordinário de precatórios. Confira: “E M E N T A: RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL QUE DEFINE OBRIGAÇÕES DE 

PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, § 3º) – APLICABILIDADE IMEDIATA, 

DESDE QUE OBSERVADAS SITUAÇÕES JURÍDICAS JÁ CONSOLIDADAS 

NO TEMPO (DIREITO ADQUIRIDO, ATO JURÍDICO PERFEITO E COISA 

JULGADA), SOB PENA DE OFENSA AO POSTULADO DA SEGURANÇA 

JURÍDICA – CONDENAÇÃO JUDICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ TRANSITADA 

EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR AO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI 

ESTADUAL QUE REDUZIU O VALOR DAS OBRIGAÇÕES DEVIDAS PELA 

FAZENDA PÚBLICA, SUBMETENDO-AS, EM FACE DOS NOVOS 

PARÂMETROS, AO REGIME ORDINÁRIO DE PRECATÓRIOS, EM 

DETRIMENTO DA UTILIZAÇÃO DO MECANISMO DA REQUISIÇÃO DE 

PEQUENO VALOR (RPV) – AS NORMAS ESTATAIS, TANTO DE DIREITO 

MATERIAL QUANTO DE DIREITO PROCESSUAL, NÃO PODEM RETROAGIR 

PARA AFETAR (OU PARA DESCONSTITUIR) SITUAÇÕES JURÍDICAS 

PREVIAMENTE DEFINIDAS COM FUNDAMENTO NO ORDENAMENTO 

POSITIVO ENTÃO APLICÁVEL (LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 87 DO 

ADCT) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O postulado da segurança 

jurídica, enquanto expressão do Estado Democrático de Direito, mostra-se 

impregnado de elevado conteúdo ético, social e jurídico, projetando-se 

sobre as relações jurídicas, mesmo as de direito público (RTJ 191/922), em 

ordem a viabilizar a incidência desse mesmo princípio sobre 

comportamentos de qualquer dos Poderes ou órgãos do Estado, para que 

se preservem, desse modo, sem prejuízo ou surpresa para o 

administrado, situações já consolidadas no passado. - A essencialidade 

do postulado da segurança jurídica e a necessidade de se respeitarem 

situações consolidadas no tempo, especialmente quando amparadas pela 

boa-fé do cidadão, representam fatores a que o Poder Judiciário não pode 

ficar alheio. Doutrina. Precedentes. - O Poder Público (o Estado do Piauí, 

no caso), a pretexto de satisfazer conveniências próprias, não pode fazer 

incidir, retroativamente, sobre situações definitivamente consolidadas, 

norma de direito local que reduza, para os fins do art. 100, § 3º, da 

Constituição, o valor das obrigações estatais devidas, para, com apoio em 

referida legislação, submeter a execução contra ele já iniciada, fundada 

em condenação judicial também já anteriormente transitada em julgado, ao 

regime ordinário de precatórios, frustrando, desse modo, a utilização, pelo 

credor, do mecanismo mais favorável e ágil da requisição de pequeno 

valor, de aplicabilidade até então legitimada em razão dos parâmetros 

definidos no art. 87 do ADCT. (STF – RE 646313 AgR, Relator(a): Min. 

CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 09-12-2014 PUBLIC 10-12-2014)” No caso 

em tela, verifico que a presente execução foi ajuizada antes do dia 

28.12.2017, de forma que deve ser considerado como limite para definição 

da obrigação de pequeno valor a quantia equivalente a 256 (duzentos e 

cinquenta e seis) UPF/MT, estabelecida pela Lei 7.894/03. ANTE O 

EXPOSTO, considerando a renúncia ao excedente manifestada pelo 

exequente, determino a expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV 

considerando como limite a quantia equivalente a 256 (duzentos e 

cinquenta e seis) UPF/MT. ALTO TAQUARI, 23 de agosto de 2018. Juiz(a) 

de Direito

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 37289 Nr: 44-61.2012.811.0084

 AÇÃO: Ação Rescisória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P 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 Púlice, Maria Tereza Olivieri Pulice, Eduardo Amil 

Tepedino Alves, Nelson Alberto Pulice

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Olésia Benetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arley Gomes Gonçalves - 

OAB:12192/MT, Carlos Eduardo Marcatto Cirino - OAB:7835/MT, 

Diogo Egidio Sanchs - OAB:4894-MT, Janice Schroeder - 

OAB:13.006/MT, João Gabriel Perotto Pagot - OAB:12.055/MT, 

Luciano Silles Dias - OAB:171939/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:MT/16671-A

 Processo nº: 44-61.2012.811.0084 Código: 37289. Vistos. Trata-se de 

ação de rescisão contratual c/c pedido de reintegração de posse, 

indenização por perdas e danos e pedido de tutela antecipada movida por 

NELSON PULICE, MARIA TEREZA OLIVEIRA PULICE, NELSON ALBERTO 

PULICE e EDUARDO AMIL TEPEDINO ALVES em face de MARIA OLÉSIA 

BENETTI objetivando a reintegração da posse direta dos imóveis descritos 

na inicial. É o relato do necessário. Decido. Tendo em vista o pleito de 

ambas as partes, DESIGNO audiência de instrução para o dia 30 de 

novembro de 2018 às 13h30minhrs. CONSIGNE-SE, nas intimações das 

partes a necessidade de seus comparecimentos, a fim de prestarem 

depoimento pessoal, consignando as penas do § 1º do artigo 385 do CPC, 

para o caso de não comparecimento. 1.1) O rol de testemunhas deverá 

ser aportado aos autos no prazo de quinze (15) dias (art. 357, parágrafo 

§ 4º, do CPC/2015), sob pena de preclusão, e deverá observar ao 

disposto nos artigos 357, § 6º e 450, ambos do CPC. 1.2) Deverá o(a) 

advogado(a) constituído(a) pela parte informar ou intimar cada testemunha 

por si arrolada, mediante comprovação nos autos, observadas as regras 

do art. 455, do CPC/2015. 1.3) Caso sejam arroladas testemunhas 

residentes fora da Comarca, também independentemente de novo 

despacho, EXPEÇA-SE carta precatória com a finalidade de suas oitivas, 

consignando na deprecada a data designada para realização da audiência 

de instrução neste Juízo Deprecante, a fim de que não colidam as datas. 

1.4) Se as testemunhas forem arroladas pela Defensoria Pública, 

INTIMEM-NAS para comparecerem à audiência supra designada, sob as 

penas da lei, independentemente de novo despacho (art. 455, § 4º, IV, 

CPC/2015). Cumpra-se, expedindo o necessário. Após, façam os autos 

conclusos para deliberação. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 34975 Nr: 527-33.2008.811.0084

 AÇÃO: Monitória->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: Alberto José Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Milton de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR RONDON BORGES DE 

CAMPOS - OAB:13142

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 527-33.2008.811.0084

Código: 34975

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença para execução da obrigação de 

pagar quantia, devidamente instruído com o cálculo da dívida.

Às fls. 50, fora determinada a intimação do executado para pagar ou 

impugnar o débito no prazo de 15 dias.

 Devidamente intimado às fls. 54/55, o executado manteve-se inérte.

 Entre um ato e outro, às fls. 66/68, o exequente pleiteou pelo bloqueio de 

ativos financeiros via Bacenjud.

 Pedido deferido às fls. 70, no entanto restou-se infrutífero, conforme 

extrato anexado às fls. 72/73.

Instado a se manifestar, o exequente pleiteou pela expedição de mandado 

de penhora, bloqueio e avaliação do bem, cuja matrícula encontra-se 

acostada as fls. 77/78.

É o relato do necessário.

 Decido.

 Pois bem, analisando a matrícula do imóvel registrada sob o nº 1649, 

verifico que a mesma foi transmitida pelo espólio de Milton João de Souza 

através de escritura pública de inventário, cuja fração pertencente ao 

executado equivale a 8,33%( oito virgula trinta e três por cento).

 Assim, tendo em vista que o pedido de exequente abrange todo o imóvel, 

por hora INDEFIRO o pedido.

Intime-se o exequente para, se manifestar no prazo de 10(dez) dias 

requerendo o que entender de direito.

 Após, certifique e volte-me concluso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 46430 Nr: 96-86.2014.811.0084

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Marcolino dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO - 

OAB:37420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 96-86.2014.811.0084.

Código nº: 46430.

 Vistos.

 Trata-se de ação de aposentadoria por idade rural com pedido de tutela 

antecipada proposta por José Marcolino dos Santos contra o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 15/22.

Inicial recebida ás fls. 24, ocasião em que fora indeferida a antecipação da 

tutela.

Contestação apresentada às fls. 28/29. Instruída com os documentos de 

fls. 30/36.

Impugnação à contestação às fls. 41/44.

Saneador às fls. 47/50.

Aberta a audiência de instrução às fls. 80, o patrono da parte autora 

pleiteou pelo sobrestamento do feito, pelo prazo de 90 dias para juntada 

do requerimento administrativo. Na mesma oportunidade fora deferido o 

pedido.

 Indeferimento administrativo apresentado às fls. 95/96.

Decorrido o prazo de sobrestamento, às fls. 111, fora designada 

audiência de instrução e julgamento para o dia 27/09/2018.

 Às fls. 113, a parte autora requereu a extinção do feito sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, IX do CPC.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Dispõe o artigo 485, caput, inciso IX, da Lei Adjetiva Civil, que:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

IX em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por 

disposição legal.”

 Desta forma, verifico que ficou comprovada a morte do autor através da 

certidão de óbito juntada às fls. 114.

Diante o exposto, JULGO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o 

presente feito proposto por Jose Marcolino dos Santos contra o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, com fundamento no artigo 485, inciso IX 

do Código de Processo Civil.

 Sem custas e honorários.

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

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

observadas as formalidades legais.

 Apiacás-MT, 24 de agosto de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 36364 Nr: 620-25.2010.811.0084

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Município de Apiacás

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Maria Fernandes de Andrade Vincenzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:MT/16671-A, Procuradoria Juridica do Município de Apiacás - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 Processo: 620-25.2010.811.0084

Código: 36334

Vistos.

Trata-se de Ação de Reenquadramento Funcional e Repetição de Indébito, 

proposta pelo Município de Apiacás/MT em desfavor de Ana Maria 

Fernandes de Andrade Vicenzi, todos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, fora designada audiência de instrução para o dia 27 

de setembro de 2018 as 14:30hs.

Às fls. 129, a requerida compareceu aos autos, requerendo a 

redesignação da audiência, uma vez que estará ausente da comarca nos 

dias 27 e 28 de setembro/2018.

É o relato do necessário.

 Decido.

 Pois bem, tendo em vista o pedido da requerida e advogada, às fls. 129, 

entendo por bem redesignar a audiência de instrução para o dia 

25/10/2018 as 15:00hrs, mantendo inalteradas as demais determinações 

contidas às fls. 120/121.

Intimem.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32811 Nr: 438-78.2006.811.0084

 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: Luiz Fernando Bozeli, Adriana Candida Américo Bozeli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abel Kceniuk., Maria Denzer Kceniuk

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

OAB:5476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER OLIVEIRA NAVARRO 

- OAB:16937-B

 Processo nº: 438-78.2006.811.0084. Código: 32811. Em razão disso, a 

extinção do feito com base no artigo 485, inciso III, do CPC é medida 

imperativa, eis que os requerentes abandonaram o feito. Em 

consequência, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente 

feito proposto por Luiz Fernando Bozeli e Adriana Candida Américo Bozeli 

em desfavor de Abel Kceniuk e Mariana Denzer Kceniuk, com fundamento 

no artigo 485, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil. CONDENO os 

requerentes nas custas, despesas processuais, bem como, em 

honorários sucumbências no importe de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, nos termos do artigo 90 do CPC. CERTIFICADO o trânsito 

em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais. Publique-se. 
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Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Apiacás-MT, 27 de agosto de 2018. 

Tibério de Lucena Batista Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 45483 Nr: 191-53.2013.811.0084

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Jantorno Junior, Marcus Sid Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Ivone Barbosa Garcia 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela Pendloski - 

OAB:3256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 191-53.2013.811.0084.

Código: 45483.

Vistos.

Diante da ausência nos autos de informações quanto ao cumprimento da 

liminar concedida, antes de analisar o mérito, converto o julgamento em 

diligência, assim, INTIME-SE a parte requerente, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar se a tutela foi ou não cumprida.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Apiacás-MT, 27 de agosto de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 35223 Nr: 167-64.2009.811.0084

 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: Ana Maria Fernandes de Andrade Vincenzi, Marildete 

Maciel Mello, Márcia Freieslembem Diefenthaeler, Sadi Correia de Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Silva Trindade, Município de Apiacas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Sales Junior - 

OAB:11111-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:MT/16671-A

 Código: 35223. Vistos. É o breve relato. DECIDO. Conheço os embargos 

em razão da tempestividade (fl. 487). Assim, a decisão de fls.441 e fls. 

476/478, passa ter o seguinte dispositivo: “Vistos. Através do petitório de 

fls. 310, 387, 403 e 423, postula a parte exequente o cumprimento de 

sentença de fls. 248/250 nos termos do artigo 523 do CPC/2015, 

pugnando pela intimação da parte devedora para o pagamento do débito 

exequendo. Assim, DETERMINO: 1) INTIME-SE a parte executada, na forma 

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

efetue o pagamento do débito a que foi condenada, devidamente 

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

automática de dez por cento (10%) sobre o valor do débito e também 

honorários de dez por cento (10%). 2) Após decorrido o prazo de que 

trata o item anterior, caso haja informação de pagamento nos autos e ela 

não tenha originado da parte credora, INTIME-SE esta última para dizer o 

que for de seu interesse, no prazo de quinze (15) dias. 3) Se decorrido tal 

prazo sem que haja notícia de pagamento nos autos, CERTIFIQUE-SE e 

REQUISITE-SE o pagamento, por precatório (artigo. 535, § 3º, inciso I, do 

CPC). 4) Transcorrido o prazo de 15 dias sem o pagamento voluntário, 

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

parte requerida, independentemente de penhora ou nova intimação, 

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

respeito (art. 525, caput, CPC/2015). 5) Determino a incorporação dos 

“quintos” dos salários das requerentes desde a data da sentença que 

deferiu a incorporação, sob pena de multa diária de R$: 200,00( Duzentos 

Reais). Ressalto que, em caso de descumprimento o executado poderá 

incidir nas penas de litigância de má-fé, sem prejuízo de sua 

responsabilização por crime de desobediência, bem como por atos de 

improbidade administrativa, nos termos do art. 536, §3º do Código de 

Processo Civil e art. 11 da lei 8.429/1992.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 37429 Nr: 184-95.2012.811.0084

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Rubio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Atanásio Rúbio Alcalde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 184-95.2012.811.0084.

Código: 37429.

Vistos.

INTIME-SE a parte autora, para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias 

acerca da manifestação ás fls. 106/108.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Apiacás-MT, 27 de agosto de 2018.

Tibério de Lucena Batista

 Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 37111 Nr: 360-11.2011.811.0084

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FNdS, EINdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O

 Processo: 360-11.2011.811.0084.

Código: 37111.

Vistos.

Tendo em vista o teor da certidão de decurso de prazo sem manifestação 

á fl. 96, intimem-se pessoalmente as partes para manifestar no prazo de 

05 (cinco) dias acerca da fl. 93, na forma do artigo 485, § 1º, do CPC.

Após, decorrido, tal prazo, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS 

para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Apiacás-MT, 27 de agosto de 2018.

Tibério de Lucena Batista

 Juiz Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 35215 Nr: 156-35.2009.811.0084

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Aparecido de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Araujo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Marcatto Cirino 

- OAB:7835/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo : 156-35.2009.811.0084 Código: 35215. Vistos. O valor da 

causa tem significativa relevância no processo civil, haja vista que tal 

dado traz reflexos na relação processual posta em Juízo. Dessa forma, o 

valor da causa deve condizer à expressão econômica da demanda e, no 

caso em tela, compulsando detidamente os autos, verifico que às fls. 108 

do processo em apenso (35138), fora anexado a declaração do ITR, 

exercício de 2010, cujo valor total da terra declarado é de R$: 73.900,00 ( 

setenta e três mil e novecentos reais). Pois bem, numa conta simples, 

dividindo-se o valor total da terra no ano de 2010, ou seja, R$: 73.900,00 

(setenta e três mil e novecentos reais), com a área total de 73,9 hectares, 

verifica-se o valor de R$: 1.000,00 (Hum mil reais) por hectare. Desta 

forma, o proveito pretendido pelo autor, equivale a 49,74 hectares, 

conforme se verifica às fls. 06 (autos 35138), cujo o valor, ultrapassa o 

limite estabelecido como teto para os Juizados Especiais Cíveis, qual sejam 

40 (quarenta) salários mínimos. Por tais razões: 1)Julgo PROCEDENTE a 

impugnação ao valor da causa, e, em atenção ao disposto no artigo 292, § 

3º, do CPC/2015, bem como entendimento do STJ, ALTERO, o valor da 
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causa para o valor correspondente ao efetivo benefício patrimonial 

pretendido pelo autor, ATRIBUINDO, assim, à causa, o valor de R$ 

49.740,00 (quarenta e nove mil, setecentos e quarenta reais). 2) Ato 

contínuo, com fulcro no artigo 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/1995, DECLARO 

A INCOMPETÊNCIA deste Juízo para conhecer, processar e julgar a 

presente ação, motivo pelo qual DECLINO da competência jurisdicional em 

favor da Justiça Comum Cível desta Comarca de Apiacás, para onde 

ORDENO a remessa dos autos, mediante as anotações e baixas de estilo, 

após o decurso do prazo recursal. 3) INTIME-SE as partes acerca da 

presente decisão. CUMPRA-SE, com a urgência que o caso requer, 

expedindo o necessário.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 77923 Nr: 2939-60.2017.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Levi de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Batizoco Silva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oswaldo Alvarez de 

Campos Junior - OAB:MT - 6.702, Rodrigo Francisco de Souza - 

OAB:MT - 19474

 (...) .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 9 de 

outubro de 2018, às 16h 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.Cumpra.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 78752 Nr: 3321-53.2017.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Batizoco Silva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oswaldo Alvarez de 

Campos Junior - OAB:MT - 6.702, Rodrigo Francisco de Souza - 

OAB:MT - 19474

 (...) 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 9 de 

outubro de 2018, às 15h, 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.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 78670 Nr: 3282-56.2017.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Francisco Dourado Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Batizoco Silva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcela Aparecida Cardoso 

- OAB:MT - 19356/O, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 (...) .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 9 de 

outubro de 2018, às 17h, 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.Cumpra.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 78112 Nr: 3019-24.2017.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Sarate de Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Batizoco Silva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Airton de Almeida Marques 

- OAB:MT - 19732

 (...) .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 9 de 

outubro de 2018, às 14h, 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 
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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.Cumpra.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 58510 Nr: 2231-15.2014.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delair Teixeira de Alcantara, Danilo dos Santos 

Bastos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Matheus Tostes Cardoso - 

OAB:MT/ 10041, Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:MT - 14862

 (...) .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 5 de 

dezembro de 2019 às 16h, 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.Cumpra.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 63694 Nr: 1737-19.2015.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Gomes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Guilherme da Silva - 

OAB:2994/MT

 (...) .Ausente a demonstração da presença segura de qualquer dessas 

hipóteses, reservando a defesa ao seu direito de manifestação no 

decorrer da instrução processual e em sede de alegações finais.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 5 de dezembro 

de 2018, às 17h, 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.Cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 9 Nr: 4-14.1998.811.0038

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Frigo Andreto, Natalino Andreto, Madevil 

Industria e Comercio de Madeira Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/O, Marina Silvia de Souza - OAB:3516/MT, Paola Cristina 

Rios Pereira Fernandes - OAB:9510/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO em que a parte credora/exequente pugnou 

pela suspensão pelo prazo de 20 (vinte) dias, necessário para receber o 

cálculo atualizado do débito.

Isso posto, defiro o pedido e, porque já decorrido prazo suficiente, 

DETERMINO que intime a parte credora/exequente, através do seu 

advogado(a)/procurador(a), para que apresente o cálculo atualizado do 

débito e indique bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão, 

arquivamento e decurso do prazo de prescrição intercorrente.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 51017 Nr: 871-16.2012.811.0038

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Ivanilda Maria de Jesus Rios - OAB:MT/ 15.176, 

Vicente Andreotto Junior - OAB:MT/ 9.207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Ciente do Ofício COREJ/IT, enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, razão pela qual e diante do pedido expresso, expedi o 

alvará judicial de levantamento em nome do advogado, uma vez que a 

procuração juntada nos autos lhe dá poderes especiais 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.

Ademais, considerando que essa expedição ocorre de forma eletrônica 

pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta bancária 

indicada, DETERMINO que dê ciência ao(à) advogado(a) constituído(a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se 

dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo 

de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - CPC, 

art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.

Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, volte-me concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra.

Às providências.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032628/8/2018 Página 416 de 504



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 27407 Nr: 852-44.2011.811.0038

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilva Leite de Campos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13630/MT, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – CPC, art. 

794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925 –, assim como defiro 

eventual pedido de desentranhamento dos documentos originais que 

instruíram a ação, mediante a sua substituição por cópia reprográfica, que 

deverá ser certificado nos autos.Com relação aos emolumentos e custas 

judiciais, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da 

demanda e as despesas com diligências/transporte dos OJAs, salvo se 

proporcionou meios para o cumprimento do ato – CNGC, art. 649, § 5º, III 

c/c art. 648 -, correios e fotocópias, por não se constituírem custas ou 

emolumentos – CNGC, art. 460, caput e § 2º; TJMT PLENO, Agravo 

Regimental Cível n. 1000783-02.2017.8.11.0000, DJE n. 10042, de 

20/6/2017, e Expediente CIA n. 0074599-34.2017.8.11.0000; CNJ, Pedido 

de Providências n. 0002026-73.2015.2.00.0000; STF, RE n. 108.183 e ADI 

n. 3694; STJ, Recurso Repetitivo Tema n. 396, REsp 1144687/RS e 

Enunciado n. 190 da Súmula do STJ -, isenta a autarquia - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS - perante a Justiça do Estado de 

Mato Grosso - Lei Estadual n. 7.603/2011, art. 3º, I; Prov. 27/04 – CM, art. 

4º, parágrafo único; CNGC, art. 460 e ss. -, inexistindo no presente feito a 

necessidade de ressarcimento de valores despendidos pela parte 

vencedora, uma vez que a parte adversa é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita, contudo deverá realizar o pagamento/adimplemento das 

despesas com diligências de OJA, correios e fotocópias, eventualmente 

existentes, o que deverá ser certificado e exigido quando do trânsito em 

julgado.Após o trânsito em julgado, certifique.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 20857 Nr: 1857-09.2008.811.0038

 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: Benedita de Fatima Carvalho de Jesus

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

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

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Ciente do Ofício COREJ/IT, enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, razão pela qual e diante do pedido expresso, expedi o 

alvará judicial de levantamento em favor do advogado, uma vez que a 

procuração juntada nos autos lhe dá poderes especiais 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.

Ademais, considerando que essa expedição ocorre de forma eletrônica 

pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta bancária 

indicada, DETERMINO que dê ciência ao(à) advogado(a) constituído(a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se 

dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo 

de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - CPC, 

art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.

Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, volte-me concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 53670 Nr: 1030-22.2013.811.0038

 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: VSdSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pereira Pardin - 

OAB:4776-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto e o que mais consta nos autos do processo, RESOLVO O 

MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I - e JULGO IMPROCEDENTE os 

pedidos do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS nessa 

IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO.Deixo de condenar a parte impugnante no 

pagamento das taxas, custas e despesas do processo existentes, uma 

vez que isenta a autarquia - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS - perante a Justiça do Estado de Mato Grosso - Lei Estadual n. 

7.603/2011, art. 3º, I; Prov. 27/04 – CM, art. 4º, parágrafo único; CNGC, 

art. 460 e ss.Diante da sucumbência recíproca deixo de condenar em 

honorários advocatícios. Certificado o trânsito em julgado, não sendo 

hipótese de remessa necessária/duplo grau obrigatório – CPC, art. 745 e 

ss./NCPC, art. 496 e ss. -, remetam os autos à contadora judicial para que 

elabore novo cálculo utilizando os índices de correção monetária e juros 

de mora fixados na sentença, aplicados sobre os valores dos salários 

mínimos vigentes no mês de cada prestação vencida e, após, seja dado o 

prosseguimento do necessário ao pagamento/adimplemento.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 PJE”.P. I. Cumpra.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 61672 Nr: 1035-73.2015.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliano dos Reis Neiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delair Teixeira de Alcântara - 

OAB:MT - 15351

 Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO IMPROCEDENTE(S) O(S) 

PEDIDO(S)/PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL em desfavor da parte ré 

JULIANO DOS REIS NEIVA, brasileiro, inscrito sob o CPF n. 

013.356.611-07, RG n. 17160294 SSP/MT, nascido em 21/11/1984, natural 

de Reserva do Cabaçal-MT, filho de José dos reis Neiva e Marlene das 

Graças Neiva, e ABSOLVO pela prática da contravenção penal descrito 

no art. 21, caput, do Decreto-Lei n. 3.688/41, em virtude de não existir 

provas suficientes para condenação, nos termos do art. 386, VII, do 

CPP.Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios 

- Lei n. 9.099/95, arts. 54, 55 e 87 -, sendo isento do pagamento de 

emolumentos despesas e custas o Ministério Público, nos atos de ofício - 

Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 3º, IV.Cientifique o(a) representante do 

Ministério Público – CPP, art. 390 -, em havendo, intime o querelante ou o 

assistente – CPP, art. 391 -, fazendo a intimação da parte ré e a defesa 

técnica na forma da Lei n. 9.099/95, art. 67, caput c/c CPP, art. 392, I a VI 

e §§; CNGC, art. 1.420 e ss. e art. 1.692 e ss..Após o trânsito em julgado, 

atendido o necessário e observado se inexiste pendência nos autos a ser 

cumprida ou informada ao magistrado – CNGC, art. 1.697 -, 

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.

 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
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Mamedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Batizoco Silva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Rita de Queiroz 

Mamedes - OAB:MT - 15.416

 (...) 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

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41273 Nr: 1424-02.2012.811.0026

 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-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos nos 

autos. Sem prejuízo, ENCAMINHE-SE os autos à Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça, a fim de elaborar o cálculo da dívida, 

observando a decisão de fls. 29/34v.Após, sobrevindo o cálculo, abra-se 

vista às partes para que se manifestem, no prazo de 05 (cinco) 

dias.Decorrido o prazo sem manifestação, EXPEÇA-SE ofício requisitório à 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, nos moldes do anexo I do 

Provimento nº 11/2017-CM, para quitar o débito em 60 (sessenta) dias, a 

contar do recebimento.Oportunamente, voltem os autos conclusos.Sem 

prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico o processo, 

DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal procedimento 

ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo após, INTIMEM-SE 

as partes disso e para se manifestarem, no prazo preclusivo de 30 (trinta) 

dias, acerca do interesse de manter pessoalmente a guarda de algum dos 

documentos originais (art. 12, § 5º, Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da 

CNGC).Cumpra-se.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 5224 Nr: 707-73.2001.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio José Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorvalino Nunes Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton G - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 Vistos.

INDEFIRO o petitório de fls. 121/122, vez que a indicação de bens 

passíveis de penhora e a atualização do débito, são ônus da parte 

exequente.

Assim, intime-se o exequente na pessoa de seu advogado para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito do interesse em prosseguir 

com a ação e promover o que lhe compete, bem como juntar planilha de 

débito atualizada, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da CGJ.

 Na intimação deverá constar a advertência de que deverá ser indicada 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução (art. 

1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

Anoto ainda que, o não atendimento do determinado, no referido prazo, 

ocasionará a extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos 

do que dispõe o artigo 485, III e §§ 1º e 2º, do CPC e artigo 2º do 

Provimento 84/2041.

 Transcorrido o prazo supra in albis, tornem-me os autos conclusos para 

sentença – Código 36.

Sem prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 3176 Nr: 215-91.1995.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Jorge de Lima, Roseli Teixeira de 

Carvalho Lima, Napoleão Jorge de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton do Prado Gunthen - 

OAB:3976/MT

 Certifico e dou fé para que operem os devidos e legais efeitos que, ao 

contrário do mencionada na petitória de fl. 119, não há qualquer 

comprovante de recolhimento dos valores devidos a título de diligência do 

Sr. Meirinho juntado aos autos, bem como a petição supra mencionada 

veio desacompanhada de documento a serem juntados em anexo.

 Ato contínuo, mais uma vez, INTIMA-SE o autor, na pessoa de seu 

advogado constituído, via Dje, para no prazo impreterível de 05 (cinco) 

dias, recolher os valores devidos para escorreito andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 649 Nr: 204-28.1996.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGdF, JLMG, AV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a decisão de fl. 63/63v, INTIMA-SE o autor, na pessoa de 

seu causídico constituído, via Dje, para :

I - em cumprimento ao “item 02” indicar a localização dos veículos 

constritos via Renajud (67/68).

II – em cumprimento ao “item 03”, manifestar-se, também, quanto aos 

rumos da execução, podendo, ainda, em atenção ao “item 04”, indicar 

bens em nome dos executados.

 III – Por fim, dar ciência acerca do inteiro teor da decisão de fl. 63/63v e 

documentos acostados pelo Juízo às fls. 64/86.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40027 Nr: 1214-82.2011.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIA COSTA NAVES - OAB:

 VISTOS.

1. INTIMEM-SE as partes do teor do(s) ofício(s) requisitório(s), nos termos 

do art. 11 da Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça Federal.

2. Nada tendo sido impugnado ou requerido pelas partes, as Requisições 

de Pequeno Valor serão remetidas ao Exmo. Presidente do E. Tribunal 

Regional Federal, através do Sistema e-PrecWeb, nos termos da Portaria - 

PRESI/COREJ 151 de 18 de abril de 2012 do TRF1.

3. Aguarde o ofício do COREJ com a informação do(s) depósito(s) para 

expedição de alvará judicial.

4. Consequentemente, INTIME-SE o(à) advogado(a) constituído(a), através 

de publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se dá 

integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo de 

10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação (art. 924, 

II, CPC).

5. Manifestado pelo adimplemento ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, tornem-me concluso para sentença – código n. 36.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22638 Nr: 1156-79.2011.811.0026

 AÇÃO: 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-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de execução de honorários advocatícios arbitrados em favor de 

defensor dativo, o qual atua em causa própria.

Observa-se que além dos R$ 3.000,00 (três mil reais) cobrados na inicial, 

há o montante de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) de honorários 

fixados em sede de embargos.

Assim, ENCAMINHE-SE os autos à Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, a fim de elaborar o cálculo da dívida, observando a 

sentença anexada as fls. 22/23v e Acórdão as fls. 31/34v.

Após, sobrevindo o cálculo, abra-se vista às partes para que se 

manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, EXPEÇA-SE ofício requisitório à 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, nos moldes do anexo I do 

Provimento nº 11/2017-CM, para quitar o débito em 60 (sessenta) dias, a 

contar do recebimento.

Oportunamente, voltem os autos conclusos.

Sem prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22634 Nr: 1152-42.2011.811.0026

 AÇÃO: 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-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Weslley Lucas de Oliveira - 

OAB:

 Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos nos 

autos. Sem prejuízo, ENCAMINHE-SE os autos à Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça, a fim de elaborar o cálculo da dívida, 

observando a decisão de fls. 34/39v.Após, sobrevindo o cálculo, abra-se 

vista às partes para que se manifestem, no prazo de 05 (cinco) 

dias.Decorrido o prazo sem manifestação, EXPEÇA-SE ofício requisitório à 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, nos moldes do anexo I do 

Provimento nº 11/2017-CM, para quitar o débito em 60 (sessenta) dias, a 

contar do recebimento.Oportunamente, voltem os autos conclusos.Sem 

prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico o processo, 

DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal procedimento 

ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo após, INTIMEM-SE 

as partes disso e para se manifestarem, no prazo preclusivo de 30 (trinta) 

dias, acerca do interesse de manter pessoalmente a guarda de algum dos 

documentos originais (art. 12, § 5º, Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da 

CNGC).Cumpra-se.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 416 Nr: 216-76.1995.811.0026

 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: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roseli Teixeira de Carvalho Lima, José Jorge 

de Lima, Napoleão Jorge de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Tavares Barros - 

OAB:15327, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton do Prado Gunthen - 

OAB:3976/MT

 Ante teor manifestado pela Executada às fls. 97, INTIMA-SE o exequente, 

via Dje, na pessoa de seu advogado constituído, para, querendo, no prazo 

legal, manifestar e/ou requerer o que entender de direito, mormente quanto 

a petição retro mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 20296 Nr: 656-47.2010.811.0026

 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: Olinda Amâncio

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT, José Afonso Fraga - OAB:8792-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Paula Rodrigues da Silva - OAB:221271/SP, 

Sérvio Túlio Barcelos - OAB:14258-A - MT

 Certifico para os devidos fins, que nesta data, foi cadastrado o novel 

patrono das partes, conforme determinação de fl. 83. Desta feita, 

impulsiono os presentes autos para intimar a parte Requerida, através de 

seu patrono, via DJE, para que proceda a extração de cópias, no prazo de 

10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 17068 Nr: 679-61.2008.811.0026

 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: RVdS, Antonio de Souza Pedro

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - 

OAB:11574/MT, Giuseppe Zampieri - OAB:10603/MT, Neula de 

Fátima Miranda - OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:

 VISTOS.

I - RELATÓRIO. RICARDO VIERIA DE SOUZA, assistido pelo seu genitor 

ANTONIO DE SOUZA PEDRO ajuizou ação previdenciária para concessão 

de beneficio de prestação continuada –Amparo Social ao Deficiente - em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Entrementes, o Sr. Antônio compareceu em Cartório e informou que se 

filho já recebe o beneficio pleiteado há aproximadamente 03 anos e 

requereu a extinção deste processo.

Ofício da Agência da Previdência Social de Diamantino/MT a fl. 188, 

apresentando extrato do CNIS do autor, no qual pode-se constatar que 
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este recebe beneficio previdenciário desde 25.08.2014 (fl. 190).

II - FUNDAMENTAÇÃO. Alegando o requerente desinteresse no 

prosseguimento da ação, verifico tratar-se de possibilidade unilateral do 

autor, como se depreende, em senso contrário, da disposição do VIII, do 

art. 485 do CPC.

Enfatiza-se que, analisando detidamente os autos, verifica-se que não 

fora concedida tutela de urgência, portanto, o beneficio que o autor 

atualmente recebe originou-se da via administrativa ou de outro processo.

 III - DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC.

Isento de custas.

DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da 

Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 16895 Nr: 506-37.2008.811.0026

 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: Vitalina Rodrigues de Souza

 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: Isso posto, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, 

HOMOLOGO/JULGO PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, para minorar o débito exequendo ao valor de “R$ 32.629,69 

(trinta e dois mil, seiscentos e vinte e nove reais e sessenta e nove 

centavos)”, referente às parcelas atrasadas, já incluído os honorários 

advocatícios”, importe que será atualizado até a presente data. [...] 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e EXPEÇA-SE ofício requisitório de 

Precatório (créditos cujo valor seja igual ou superior a 60 salários 

mínimos)/Requisições de Pequeno Valor - RPV (créditos com valor inferior 

a 60 salários mínimos) e, após a expedição e antes de encaminhamento ao 

TRF 1ª Região, INTIMEM-SE as partes do teor do ofício requisitório, nos 

termos do art. 11 da Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça 

Federal.Nada tendo sido impugnado ou requerido pelas partes, as 

Requisições de Pequeno Valor serão remetidas ao Exmo. Presidente do E. 

Tribunal Regional Federal, através do Sistema e-PrecWeb, nos termos da 

Portaria - PRESI/COREJ 151 de 18 de abril de 2012 do TRF1.Aguarde o 

ofício do COREJ com a informação do(s) depósito(s) para expedição de 

alvará judicial.Após a expedição do alvará, INTIME-SE o(à) advogado(a) 

constituído(a), através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que 

esclareça se dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que 

decurso do prazo de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido 

de anuência ao adimplemento e o processo extinto pela satisfação da 

obrigação (art. 924, II, CPC). [....] DETERMINO que seja 

digitalizado/virtualizado, devendo tal procedimento ser realizado no 

Cartório Distribuidor da Comarca, e logo após, INTIMEM-SE as partes disso 

e para se manifestarem, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do 

interesse de manter pessoalmente a guarda de algum dos documentos 

originais (art. 12, § 5º, Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da 

CNGC).CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 16891 Nr: 497-75.2008.811.0026

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:22.786-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos, requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43754 Nr: 1963-31.2013.811.0026

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Batista Gomes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT, Jose Antonio Saldanha Pompeu Cardoso - 

OAB:21046/0, ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I. Em prelúdio consigno o presente feito está inserido na META 2/2018 do 

CNJ de deverá ter prioridade de tramitação.

II. Cuida-se de ação de conhecimento condenatório ajuizada em desfavor 

do Instituto Nacional de Serviço Social – INSS, cujas provas serão 

verificadas de acordo com o disposto na legislação processual.

III. Pois bem. Não havendo questões prejudiciais a serem analisadas e 

estando presentes as condições da ação e os pressupostos de 

constituição válida e de desenvolvimento regular do processo, dou o feito 

por saneado.

IV. Considerando a necessidade de maior dilação probatória para a 

comprovação da atividade rural exercida pela parte autora, DESIGNO o dia 

08 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 16H10MIN, para a realização de audiência 

de instrução e julgamento.

V. INTIMEM-SE as partes, através dos seus advogados, da data agendada 

e para que, caso não tenham feito, apresentem rol de testemunhas no 

prazo máximo de 15 (quinze) dias (art. 357, §5º, CPC), manifestando 

sobre a necessidade de intimação ou se o apresentante do rol se 

compromete a trazê-las independentemente de intimação (art. 455, §2º, 

CPC).

VI. Sem prejuízo, OFICIE-SE à APS de Diamantino-MT para que, no prazo 

de 15 dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da parte 

autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar 

os dados incrustados nos autos.

VII. Sem prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 648 Nr: 203-43.1996.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Napoleão Jorge de Lima, Roseli Teixeira de 

Carvalho Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton do Prado Gunthen - 

OAB:3976/MT, SAIONARA MARI - OAB:5225

 Vistos...

1. In limine, PROCEDA a Secretaria da Vara com as anotações pertinentes 

quanto Patrono do autor (fl. 102-v), para fins de escorreita intimação, no 

sistema Apolo e na capa dos autos, devendo a providência ser 

certificada.

2. Previamente a análise os pedidos de fl. 102/102-v, INTIME-SE a parte 

credora/exequente na pessoa de seu advogado para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos planilha de cálculo atualizada ou dar total 

quitação ao valor exequendo.

3. Após, tornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza
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 Cod. Proc.: 45630 Nr: 1359-36.2014.811.0026

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Honório Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANILTON GONÇALVES - 

OAB:23502/O

 Processo nº: 1359-36.2014.811.0026 – Código 45630

Tipo de Ação: Penal / Execução da Pena

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Recuperando: Diego Honório Pereira da Silva

DECISÃO – DETERMINAÇÃO – [101013]

Vistos etc.

1. Designo audiência de justificação para o dia 30 (trinta) de março de 

2016, às 16h00min.

2. Cumpra a Secretaria as seguintes providências:

a) Intime-se o recuperando, para que compareça na solenidade 

processual supradesignada;

b) Cientifiquem-se os representantes do Ministério Público e da Defensoria 

Pública Estadual.

Arenápolis, 24 de fevereiro de 2016.

Luis Felipe Lara de Souza

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22602 Nr: 1120-37.2011.811.0026

 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): Gilson de Jesus, Jucinei Pereira da Silva, 

Geane Silva Oliveira de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A/MT, Wilson de Oliveira Rosa - OAB:MT/3236-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANTONIO 

KRIZIZANOWSKI - OAB:15618

 VISTOS.

I- RELATÓRIO. Cuida-se de Ação de Execução por Quantia Certa ajuizada 

por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudeste 

de Mato Grosso – SICREDI SUDOESTE em face de GILSON DE JESUS, 

JUCINEI PERERA DA SILVA e GEANE SILVA OLIVEIRA DE JESUS, todos 

qualificado na exordial.

Entrementes, o exequente requereu a extinção do feito em razão da 

liquidação do débito – fls. 77/78.

II- FUNDAMENTAÇÃO. Pois bem. O pagamento da obrigação objeto da 

execução é causa de sua extinção, nos termos da letra do art. 924, II, do 

CPC, na medida em que faz perecer o objeto da demanda, afastando o 

interesse processual até então presente.

III. DISPOSITIVO. Ante o exposto, atendidas as formalidades legais, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com amparo no art. 924, II, do CPC.

Custas pela parte executada.

Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE, 

com as baixas e anotações de estilo.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do provimento nº 42/2008-CGJ-MT.

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 11455 Nr: 1573-42.2005.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Indústria e Comércio de Laticínio Arenápolis - Ltda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdeir de Queiroz Lima - 

OAB:11978-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT-657/B, Maria Lucília Gomes - OAB:84206/SP

 Sem mais delongas, diante do acordo firmado entre as partes, 

HOMOLOGO O ACORDO informado nos autos, para que produza seus 

efeitos jurídicos e legais, fazendo de seus termos parte integrante desta 

decisão, e, em consequência, ante o pagamento da obrigação, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com amparo no art. 924, II, do CPC.Custas, se 

houver, pela parte executada.Tendo em vista os valores depositados pelo 

devedor, que se encontram vinculados aos autos, proceda-se com a 

transferência dos numerários para as contas informadas a fl. 513/513-v, 

na forma requerida pelas partes.INTIMEM-SE as partes do teor desta 

decisão para, querendo, apresentar impugnação ou recurso, no prazo de 

02 (dois) dias, nos termos do Provimento n. 68/2018-CGJ.Havendo 

concordância com o levantamento do valor ou decorrido o prazo in albis, 

certifique-se e proceda o senhor Gestor com o necessário para o 

levantamento do valor bloqueado (fl. 478/481-v) para as contas 

informadas a fl. 513/513-v.Nos termos do artigo 450, §3º, inserido pelo 

Provimento n. 41/2016-CGJ, cientifique-se as partes, por qualquer meio de 

comunicação, para que tome ciência da liberação efetuada.Cumpridas 

todas as formalidades, expedido o competente Alvará de Liberação de 

Valores, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

estilo.Diversamente, havendo impugnação/recurso providencie o 

necessário observando as Ordens de Serviço deste ano e tornem-me os 

autos conclusos.DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na 

Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000092-70.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA (ADVOGADO(A))

E M CAMPOS DO NASCIMENTO - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA REGINA ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Processo: 

1000092-70.2018.8.11.0026. EXEQUENTE: E M CAMPOS DO NASCIMENTO 

- EPP EXECUTADO: KATIA REGINA ALVES DA SILVA VISTOS. Defiro os 

pedidos elaborados na audiência de conciliação. INTIME-SE a exequente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar planilha atualizada de débito. 

Desde de já defiro o bloqueio de valores via BACENJUD da executada 

Katia Regina Alves da Silva, CPF 468428101-91. Cumpre ressaltar que a 

penhora será processada em conformidade com artigo 854 e seguintes do 

CPC, assim como com o procedimento detalhado na Seção 20 do Capítulo 

2 da CNGC, especificamente, art. 512 e seguintes da CNGC, atentando-se 

especialmente para os seguintes comandos: a) a partir deste momento, 

até o processamento completo da ordem de bloqueio de valores, os autos 

deverão permanecer em gabinete, vedadas consultas às partes; b) 

havendo bloqueio de valores, os autos deverão ser identificados com tarja 

vermelha, passando a tramitar na triagem “urgentes”, até que decididas 

eventuais impugnações ao bloqueio, cabendo à Secretaria a expedição de 

ofício ao Departamento da Conta Judicial, para vinculação do valor 

depositado a este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de 

valores, o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de 

penhora, devendo ser intimada a parte devedora para oferecer 

impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso bloqueado 

montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não 

supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, será considerado 

ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da penhora, em 

atenção aos princípios da eficiência administrativa e da economicidade. 

Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do valor, 

entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento do comando exposto no item II, “c” anterior. Infrutífero o 

bloqueio INTIME-SE o exequente, para no prazo de 05 (cinco) dias, indicar 

bens de propriedade do devedor, passíveis de penhora, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 53, § 4º da Lei 9.099/95. Apresentada 

a planilha, ou transcorrido o prazo in albis, venham os autos conclusos 

para providências. ARENÁPOLIS/MT, 26 de agosto de 2018. MARINA 

CARLOS FRANÇA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000110-91.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA FERNANDES SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LISIANE DE FATIMA ZORZO (ADVOGADO(A))

AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Processo: 

1000110-91.2018.8.11.0026. REQUERENTE: FABIANA FERNANDES 

SOARES REQUERIDO: AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA - ME VISTOS. I - 

INTIME-SE a parte autora para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) 

dias, acerca da petição e documentos de id 14121657, 14121709 e 

14121723, sob pena de concordância tácita com pedido. II - Transcorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para 

deliberações. ARENÁPOLIS/MT, 26 de agosto de 2018. MARINA CARLOS 

FRANÇA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010084-09.2013.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

LAURA MICHELLE MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

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 ARENÁPOLIS DESPACHO Processo: 

8010084-09.2013.8.11.0026. REQUERENTE: LAURA MICHELLE MARQUES 

DA SILVA REQUERIDO: OI S/A Vistos. I - A parte autora, face a extinção 

do feito operada no id 13011873, requereu a publicação da sentença, 

alegando ausência de publicação, buscando evitar futuras nulidades. 

Alega ainda, que a publicação do ato decisório se faz necessária para 

expedição da certidão de crédito. INDEFIRO o pedido, em que pese 

asseverar autora, que a retro sentença não foi publicada, a publicação 

dos atos decisórios após a implantação do processo eletrônico é 

automática, sendo dispensado inclusive seu registro desde a edição do 

provimento 24/2008. Ademais, a requerida OI S/A foi intimada da decisão, 

tendo o prazo para recurso expirado em 14 de junho de 2018. II – Noutro 

giro, informados os dados para confecção de certidão de crédito (id 

13425621), prossiga-se no cumprimento da sentença de id 13011873. III – 

Certificado o transito em julgado e cumpridas todas as determinações, 

ARQUIVE-SE com as cautelas de praxe. ARENÁPOLIS/MT, 26 de agosto 

de 2018. MARINA CARLOS FRANÇA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000253-80.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA AIRES LEITE (REQUERENTE)

CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA (ADVOGADO(A))

ARMINDO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000253-80.2018.8.11.0026 Impulsiono os autos a fim de intimar 

os autores, na pessoa dos seus patronos, para que, querendo, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresente impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000119-87.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO SANTOS DA SILVA (EXEQUENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000119-87.2017.8.11.0026 Por determinação da MMª. Juíza, 

intimo a parte executada, Sr. Ronaldo Santos da Silva, através de 

seu(sua) patrono(a) constituído(a) nos autos, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do valor atualizado, sob pena de 

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

(enunciado nº 97, FONAJE).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010271-46.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE QUEIROZ RODRIGUES (REQUERENTE)

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010271-46.2015.8.11.0026 Diante do trânsito em julgado da r. 

sentença (Id 1468715), e em cumprimento ao quanto determinado no 

referido julgado (Id 13302052), intimo a parte executada, através de seu 

procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente o valor atualizado fixado na sentença, sob pena de 

incidência de multa de 10%.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010160-62.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIENE MENDES FERREIRA (EXEQUENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010160-62.2015.8.11.0026 Intimo a parte executada, Sra. 

Claudiene Mendes Ferreira, na pessoa dos seus patronos, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do valor atualizado, sob 

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

mesmo (enunciado nº 97, FONAJE).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000225-49.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA (ADVOGADO(A))

GEYZON GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000225-49.2017.8.11.0026 Intimo a parte executada, Sr. 

Geyzon Gomes da Silva, na pessoa dos seus patronos, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do valor atualizado, sob 

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

mesmo (enunciado nº 97, FONAJE).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-73.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ODESIO ANTONIO DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000010-73.2017.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para, querendo, apresentar contrarrazões dentro do prazo de 

10 (dez) dias (art. 42, § 2º, Lei 9.099/1995).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010068-84.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))
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DELZA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010068-84.2015.8.11.0026 Em cumprimento ao quanto 

determinado no despacho retro, e com fulcro ao art. 1º, do Provimento n. 

68/2018 do CNJ, intimo o requerido, na pessoa dos seus patronos, para, 

querendo, no prazo legal, apresente impugnação ou recurso acerca da 

decisão de deferimento de levantamento de alvará.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-38.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DE JESUS MARTINS NUNES (REQUERENTE)

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000023-38.2018.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença (Id 14952193) proferida nos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-38.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DE JESUS MARTINS NUNES (REQUERENTE)

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000023-38.2018.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para ciência da r. sentença (Id 14952193) proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010078-60.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ANDRESSA PIRES DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIPLO (EXECUTADO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010078-60.2017.8.11.0026 Intimo a parte executada, na 

pessoa dos seus patronos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue 

o pagamento do valor atualizado referente a multa por litigância de má-fé e 

honorários advocatícios , sob pena de incidência de multa de 10% (dez 

por cento) sobre o valor do mesmo (enunciado nº 97, FONAJE).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000393-17.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES (ADVOGADO(A))

JANETE ISOTON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL DE PRODUTOS VETERINARIOS ARENAPOLIS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000393-17.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 03/10/2018 Hora: 08:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 27/08/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000389-77.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

REUSIENE APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000389-77.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 27/09/2018 Hora: 09:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 27/08/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000391-47.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

ELIAS FLORIPES REGIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000391-47.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 27/09/2018 Hora: 10:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 27/08/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000392-32.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLA AMARAL FERREIRA (REQUERENTE)

ISABELLA AMARAL FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000392-32.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 27/09/2018 Hora: 11:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 27/08/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000395-84.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

GERUSA DE ARAUJO PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000395-84.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 03/10/2018 Hora: 08:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 27/08/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000399-24.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

MARLI SUELI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: 
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Processo:1000399-24.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 10/10/2018 Hora: 09:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 27/08/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000400-09.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

EMILY POLIANA SANTANA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000400-09.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 11/10/2018 Hora: 08:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 27/08/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000402-76.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS EMERICH JUNIOR (ADVOGADO(A))

LEIDE DAIANE EMERICH (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000402-76.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 11/10/2018 Hora: 09:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 27/08/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000404-46.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO DE SA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

CLAUDINEI DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

BRUNNA PORTELA ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOVENIL ANTONIO DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000404-46.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 11/10/2018 Hora: 10:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 27/08/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000407-98.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

JUSCELINA DOMINGAS NEVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000407-98.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 17/10/2018 Hora: 08:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 27/08/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-92.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOILDE BENEDITA SAMPAIO (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000097-92.2018.8.11.0026 Diante do trânsito em julgado da r. 

sentença, e em cumprimento ao quanto determinado no referido julgado, 

intimo o executado, na pessoa dos seus patronos, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a condenação imposta na 

sentença, sob pena da incidência da multa de 10%.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-84.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE GASPAR (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000104-84.2018.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença (Id 13626508) proferida nos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000408-83.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000408-83.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 17/10/2018 Hora: 08:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 27/08/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000409-68.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000409-68.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 17/10/2018 Hora: 09:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 27/08/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000080-90.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROZINEI MENDES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

ROGERS DE ALMEIDA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

FAYROUZ MAHALA ARFOX (ADVOGADO(A))

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000080-90.2017.8.11.0026 Nos termos da sentença retro, e 

com fulcro no art. 1º, do Provimento n. 68/2018 do CNJ, Intimo os 

executados, intimo os executados, na pessoa dos seus patronos, para, 
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querendo, apresentar impugnação ou recurso acerca da decisão que 

deferiu o levantamento de alvará.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000389-77.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

REUSIENE APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 629, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 - TELEFONE: (65) 3343-1375 CARTA DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO ART. 18, I, DA LEI Nº 9.099/95 - RECLAMAÇÃO Arenápolis - 

MT , 27/08/2018 Senhor(a)Requerido (a):Nome: BANCO BRADESCO S.A. 

Endereço: BANCO BRADESCO S.A., SN, CIDADE DE DEUS, VILA YARA, 

OSASCO - SP - CEP: 06029-900 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(s) cópia(s) 

segue(m) anexa(s) como parte integrante desta carta, para comparecer à 

audiência designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 27/09/2018 Hora: 09:30 , 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: 

1000389-77.2018.8.11.0026 VALOR DA CAUSA: R$ 19.000,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: REUSIENE APARECIDA DA SILVA 

ADVOGADO DA PARTE RECLAMANTE: Dr.(s)#Advogado: LICINIO VIEIRA 

DE ALMEIDA JUNIOR OAB: MT0016625A Endereço: desconhecido 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1-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). 2-Não obtida a conciliação 

poderá a contestação ser apresentada no prazo de 05 dias após a 

audiência. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente,

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000401-91.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DOS SANTOS (REQUERENTE)

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 629, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 - TELEFONE: (65) 3343-1375 CARTA DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO ART. 18, I, DA LEI Nº 9.099/95 - RECLAMAÇÃO Arenápolis - 

MT , 27/08/2018 Senhor(a)Requerido (a):Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, QUILOMBO, 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(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte integrante desta 

carta, para comparecer à audiência designada para o dia Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Audiência - Conciliação/ JEC Data: 11/10/2018 Hora: 09:00 , 

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: 1000401-91.2018.8.11.0026 VALOR DA CAUSA: R$ 5.000,00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) REQUERENTE: TIAGO DOS SANTOS ADVOGADO DA PARTE 

RECLAMANTE: Dr.(s)#Advogado: SILVIO FERREIRA FREITAS OAB: 

MT0019920A Endereço: desconhecido REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1-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). 2-Não obtida a conciliação poderá a contestação ser 

apresentada no prazo de 05 dias após a audiência. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Atenciosamente,

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000091-85.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA (ADVOGADO(A))

E M CAMPOS DO NASCIMENTO - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE LOPES LEAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1000091-85.2018.8.11.0026 EXEQUENTE: E M CAMPOS DO NASCIMENTO 

- EPP EXECUTADO: JOSIANE LOPES LEAL Vistos. I - Tendo em vista que o 

AR de citação/intimação foi devolvido por inconsistências no endereço, 

INTIME-SE o exequente para que forneça, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

endereço atualizado da executada, sob pena de extinção do feito. Após: 

a) cite-se o executado, para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o 

pagamento do valor informado pela parte exequente no id 11994667 , sob 

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

mesmo (enunciado nº 97, FONAJE). b) Não noticiado o pagamento no 

prazo acima, proceda o Sr. Oficial de Justiça de imediato à penhora de 

bens e respectiva avaliação, lavrando o auto de penhora e intimando a 

parte executada na mesma oportunidade. c) Havendo indicação de bens 

para penhora na inicial, deverá ser consignada no mandado, para 

observância do Sr. Oficial de Justiça. d) Não havendo depositário judicial 

na Comarca, nomeio depositário dos bens móveis ou imóveis urbanos 

eventualmente penhorados a parte exequente, que deverá firmar 

compromisso. e) Não encontrado o devedor, proceda o Sr. Oficial de 

Justiça ao arresto de quantos bens quantos bastem para garantia da 

execução, observado o procedimento previsto no art. 830, §1º, do CPC. f) 

Não encontrados bens suficientes para garantia da execução, deverá o 

Sr. Oficial de Justiça descrever na certidão os bens que guarnecem a 

residência ou o estabelecimento do devedor. g) Proceda a secretaria a 

expedição de certidão de admissão da execução para fins de averbação 

premonitória no registro público, nos termos do art. 828 do NCPC, após 

recolhida a taxa de expedição. h) Não encontrados bens, passíveis de 

penhora, de propriedade do devedor, INTIME-SE o exequente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, indica-lo sob pena de extinção do feito, nos 

termos do art. 53, § 4º da Lei 9.099/95. ARENÁPOLIS/MT, 26 de agosto de 

2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-05.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

NILTON NEPOMUCENO DE SOUZA JUNIOR (REQUERENTE)

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 ARENÁPOLIS DECISÃO Numero do Processo: 

1000118-05.2017.8.11.0026 REQUERENTE: NILTON NEPOMUCENO DE 

SOUZA JUNIOR REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Diante do 

requerimento de cumprimento de sentença pelo Promovente/exequente (id 

14421285), e a teor do artigo 52 e seguintes, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 

523 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, de rigor o início da fase 

de cumprimento da sentença. Cumpra a Secretaria, sequencialmente, as 

seguintes providências: a) Retifique-se a autuação, fazendo-se constar 

que o processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença. b) 

Intimem-se a parte executada, através de seu(sua) patrono(a) 
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constituído(a) nos autos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento do valor atualizado (id 14421285), sob pena de incidência de 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do mesmo (enunciado nº 97, 

FONAJE). d) Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, 

a multa incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, NCPC). e) Não sendo 

efetuado tempestivamente o pagamento, expeça-se o necessário à 

penhora de bens da parte executada (art. 523, § 3º, NCPC). f) Efetuada a 

penhora, intime-se o(a) executado(a) para que, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente embargos do devedor (Lei nº 9.099/95, art. 52, 

IX), os quais serão encartados nos próprios autos da execução. g) Em 

caso de não pagamento e/ou de não constrição, havendo pedido de 

penhora online, façam-me os autos conclusos para as deliberações 

pertinentes. ARENÁPOLIS/MT, 26 de agosto de 2018. MARINA CARLOS 

FRANCA Juiz(a) de Direito

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 54601 Nr: 1188-87.2014.811.0088

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VW BRASIL AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOY FRANCISCO GIURIATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL JERONIMO JUNIOR - 

OAB:312.731/SP, GILSON HIDEO TACADA - OAB:7456 B, VINICIUS 

CREMASCO AMARO DA COSTA - OAB:287.725/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 Vistos.

Considerando que a parte embargada informou que deseja a designação 

de audiência de conciliação (fls. 156/157), designo a referida solenidade 

para o dia 05 de novembro de 2018, às 14 horas e 30 minutos.

Consigno que a audiência será realizada pela Conciliadora deste Juízo e 

no local de conciliações desta Comarca.

Após a realização da solenidade, retornem os autos conclusos para 

deliberações.

Intimem-se as partes, para que compareçam acompanhadas de seus 

advogados.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Comarca de Brasnorte

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000173-88.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DE GODOI DOS SANTOS (REQUERENTE)

FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Banco Bradesco S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000173-88.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

32.000,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: RONALDO DE GODOI DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: RONALDO DE 

GODOI DOS SANTOS Endereço: Rua Arlindo Antônio Mayer, 880, 

Aeroporto, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer 

(em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 14/09/2018 

às 15:00 hs , no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. O não 

comparecimento a audiência supra citada configura ato atentatório a 

dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42210 Nr: 750-53.2018.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GONÇALVES DOS SANTOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BATISTA DE FARIA 

- OAB:/GO 48315

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

JOÃO GONÇALVES DOS SANTOS NETO, qualificado nos autos, como 

supostamente incurso na prática do crime narrado no artigo 121, §2º, II e 

IV (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, 

respectivamente) do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento 

perante o Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca.Deverá o réu aguardar o 

julgamento preso, situação na qual atualmente se encontra, visto que não 

houve alteração fática a ensejar os fundamentos do art. 316 do Código de 

Processo Penal.Intimem-se conforme determina o artigo 420, do Código de 

Processo Penal.Com o trânsito em julgado, cumpra-se, escrupulosamente, 

conforme os artigos 422 e seguintes, todos do Código de Processo 

Penal.Publique-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se e realizando o 

necessário.

Comarca de Cláudia

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 27/2018/DF

 A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA THATIANA DOS SANTOS, MMª. 

JUÍZA DE DIREITO E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE CLÁUDIA, 

ESTADO DE MATO GROSSO, EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL, NO USO DE 

SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

 RESOLVE:

 CONCEDER à servidora ANA LIGIA POMBO SANTANA, matrícula 25925, 

Distribuidora, Contadora e Partidora, 03 (meses) de Licença Prêmio, 

relativa ao quinquênio de 13/05/2013 a 13/05/2018, a ser usufruída em 

data oportuna, nos termos da sentença proferida nos autos 

n.1549-26.2018.811.0101 (103340).

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Cláudia, 27 de agosto de 2018.

 THATIANA DOS SANTOS

 Juíza de Direito e Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 87110 Nr: 1119-79.2015.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AABDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CLÁUDIA/MT - OAB:, 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 Sorriso/MT, via malote digital, 

devendo o(a) advogado do(a) Denunciado acompanhar o andamento da 

deprecada naquele juízo.
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Juizado Especial e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92658 Nr: 2129-27.2016.811.0101

 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): IVAN ANTUNES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILI BERWIG - 

OAB:7160-B/MT

 (...0 Além disso, faz-se necessário observar a potencialidade dos 

instrumentos sonoros para o cometimento de outros crimes contra o meio 

ambiente, sendo irrelevantes a propriedade dos bens ou licitude dos 

objetos. Diante disso, e em conformidade com o parecer Ministerial, 

entendo que o pedido não merece ser acolhido. Ante o exposto, INDEFIRO 

o pedido de restituição de bens apreendidos. Determino a doação dos 

bens apreendidos para Associação Pestalozzi, notifique-se a Associação 

Pestalozzi a fim de informar no prazo de 05 (cinco) dias se há interesse 

em algum bem que consta na relação de fl. 06-v. Intimem-se. Ciência ao 

Ministério Público. Diligências necessárias. THATIANA DOS SANTOS Juíza 

de Direito

Comarca de Colniza

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 50/2018-DF

RICARDO FRAZON MENEGUCCI, M.M. Juiz de Direito Substituto e Diretor do 

Fórum da Comarca de Colniza, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

CONSIDERANDO que a servidora Mayara Adriano, Gestora Geral de 1° 

Entrância, matrícula 32588, estará afastada de suas funções entre os dias 

27 a 31/08/2018;

CONSIDERANDO a necessidade de designar outro servidor para 

substitui-la no período de afastamento;

R E S O L V E:

Art. 1º - Designar o Servidor GUSTAVO TEODORO DE SOUZA, Gestor 

Administrativo 3, Matrícula 32712, para responder pela Central de 

Administração, na função de Gestor Geral em substituição da titular.

Art. 2º - Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Colniza/MT, 27 de agosto de 2018.

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

Juiz de Direito Substituto e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64465 Nr: 1874-62.2013.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welligton das Neves Santana, Vítor Borges, 

Cleonildo Lemes, Dheneswandhe Gonzaga dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745, ROBSON MEDEIROS - OAB:6395-B/MT

 Vistos;

INTIME-SE o advogado do réu Cleonildo Lemes, Dr. Robson Medeiros, para 

que se manifeste acerca das testemunhas a serem ouvidas perante o 

Tribunal do Júri, na forma do art. 422 do Código de Processo Penal.

No silêncio, INTIME-SE pessoalmente o réu para constituir novo advogado, 

advertindo-lhe que no silêncio sua defesa será realizada pelo Defensor 

Público/Advogado dativo.

O Sr. Oficial de Justiça deverá certificar se o réu possui condições de 

arcar com os custos de sua defesa.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 66959 Nr: 202-48.2015.811.0105

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

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

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA MATINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da concordância da executada quanto ao cálculo apresentado pela 

parte exequente, HOMOLOGO-O para que surta seus efeitos legais.

Sendo assim, em obediência ao art. 910, § 1º, do CPC, EXPEÇA-SE ofício 

de requisição de pequeno valor em favor da parte exequente, na forma do 

art. 535, § 3º, II, também do CPC.

Quanto à expedição do ofício RPV, a Secretaria deverá se atentar quanto 

ao Provimento n. 11/2017 do Conselho da Magistratura (Remessa dos 

autos à Central de Cálculo do TJMT etc.).

Uma vez realizado o pagamento dos valores, o exequente deverá 

impulsionar o feito, em 05 (cinco) dias, para informar acerca de eventual 

satisfação integral de seu crédito para fins de extinção da ação.

Finalmente, cumpridas as determinações acima, tornem CONCLUSOS para 

sentença de extinção.

INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61504 Nr: 573-17.2012.811.0105

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdSB, Daniel Rodrigues Batista

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

Melhor compulsando os autos se verifica que a parte requerente não 

comprovou o prévio requerimento do benefício no âmbito administrativo, 

perante a Autarquia requerida.

Sendo assim, curvando-me ao entendimento sedimentado pelo Egrégio 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 631240/MG, INTIME-SE a 

parte requerente para que acoste aos autos, no prazo de 30 dias, prova 

do protocolo do pedido administrativo do benefício, sob pena de extinção 

do processo por falta de interesse de agir.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60994 Nr: 250-12.2012.811.0105

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neide Correia Teodoro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT, Pablo Pinheiro Marques - OAB:17874/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 

487, inciso I, do CPC, com resolução de mérito, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da peça isagógica para:a.DECLARAR a 

inexistência do débito discutido nestes autos, bem como confirmo a tutela 

de urgência deferida às fls. 38/40, determinando definitivamente a 

exclusão dos apontamentos negativos dos cadastros de 
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inadimplentes;b.CONDENAR a instituição financeira requerida ao 

pagamento de indenização pelos danos morais causados à parte 

requerente, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), cuja correção 

monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da publicação desta 

decisão, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (“A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento”), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso, nos moldes da Súmula n. 54 do STJ.CONDENO a instituição 

financeira ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios de sucumbência, os quais restam fixados no patamar mínimo 

permitido em lei.Transitada em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE 

estes autos, sem prejuízo das baixas e anotações de estilo.P. I. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63560 Nr: 967-87.2013.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlúcia Monteiro de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 Oportunamente, após o trânsito em julgado desta sentença ser 

devidamente certificado, DETERMINO que sejam tomadas as seguintes 

providências: a) LANCE-SE o nome da condenada no rol dos culpados; b) 

OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a 

condenação do denunciado, com a sua devida identificação, 

acompanhada de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do 

disposto no art. 71, § 2º, do Código Eleitoral c.c. art. 15, inciso III, da 

Constituição Federal; c) COMUNIQUE-SE ao INI, ao INFOSEG e ao Cartório 

Distribuidor, cumprindo-se as demais determinações constantes da Seção 

13, do Capítulo VII, da CNGC; d) EXPEÇA-SE guia de recolhimento para fins 

de execução penal; e) INTIME-SE a ré para, no prazo de 10 (dez) dias, 

efetuar o pagamento da multa, observando-se o artigo 1.598 da CNGC. 

Após o cumprimento de todas as determinações constantes na presente 

sentença, remetam-se os autos ao ARQUIVO com as baixas e anotações 

de praxe. P. R. I. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 37224 Nr: 1042-68.2009.811.0105

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. R. V. MAZZARO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arquinaldo Albanese

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉZAR HENRIQUE SILVEIRA 

BARBOSA - OAB:20346/A

 Vistos.

INTIME-SE o exequente para que manifeste acerca da certidão de fls. 74.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63846 Nr: 1252-80.2013.811.0105

 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): Empreendimentos Florestais Norte Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ MASSARO - 

OAB:20633/PR

 Vistos.

Relatório dispensado na forma do art. 80, § 3º, da Lei n. 9.099/95.

DECIDO.

Sem delongas, nos termos do art. 76 da Lei n. 9.099/95, HOMOLOGO por 

sentença, a transação penal proposta, eis que aceita por 

EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS NORTE LTDA (fls. 47), revestindo - na 

da cláusula rebus sic stantibus, pelo que, descumprida que for, o 

procedimento penal prosseguirá, obrigatoriamente, com o consequente 

oferecimento de denúncia.

Por oportuno, DEIXO consignado que, havendo cumprimento total do 

acordo entabulado, deverão os autos volverCONCLUSOS, depois de 

colhida a manifestação ministerial, para a decretação da extinção de 

punibilidade do suposto autor do fato.

Remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29868 Nr: 882-32.2007.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEBER DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Em pesquisa via Bacenjud, um resultado distinto apareceu.

Assim, DESIGNA-SE audiência para oitiva de Olair Carvalho para o dia 

25/10/2018, às 14h00min.

Por isso, à SECRETARIA:

1.INTIMAR a testemunha (endereço indicado pelo Bacenjud: Fazenda O S 

Carvalho, Linha Ariel 42, Zona Rural;

2.Intimar Defesa e Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 73480 Nr: 1045-60.2017.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 Em pesquisa via BACENJUD, os endereços encontrados são iguais aos já 

apontados.

Por isso, ante o já apontado pelo Ministério Público, HOMOLOGA-SE a 

desistência da testemunha.

 Assim:

1. Ao Ministério Público e, após, à Defesa para alegações finais;

2.Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 73388 Nr: 1003-11.2017.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUES FERNANDO LOPES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Lemos Gil - OAB:

 Buscado o endereço da testemunha Luiz Duarte via Bacenjud, não houve 

êxito.

Assim:

1.Cumprir a decisão proferida em sede de audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 68729 Nr: 665-71.2016.811.0099

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
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 PARTE AUTORA: LRCDC, SDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA 

- OAB:21917/O, VEREDIANA BIELCK DE OLIVEIRA - OAB:23.687/O

 Em que pese a manifestação do requerido, imprescindível audiência 

judicial para que ratifique o narrado (art. 166, §3º, do ECA).

Por isso:

1.EXPEDIR Carta Precatória à Comarca de Juína, com a finalidade de colher 

o consentimento do genitor do menor em juízo (art. 166, §3º, do ECA), 

solicitando a realização do ato no prazo de 30 dias;

2.Após, vistas ao Ministério Público;

3.Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 81112 Nr: 1838-62.2018.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE APARECIDA DELFINA 

DA ROCHA - OAB:21054/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Talvez pela forma como redigido o despacho anterior, a parte-autora não 

tenha compreendido o que se solicitou.

O que se falou anteriormente é que as parcelas cobradas (uma delas, a 

de janeiro) é mais antiga do que as três últimas (fevereiro, março e abril, já 

que a Inicial é de maio), o que impediria o rito da prisão, devendo isso ser 

adequado.

A parte-autora, quando da emenda, recalculou os valores, apontando que 

os alimentos são de R$200,00, o que pode ou não ser correto, tendo em 

vista que não se juntou a sentença que fixou o valor dos alimentos, 

apenas aquela que extingiu fase de cumprimento de sentença anterior.

Por isso, novamente se intima a parte-autora para:

1.JUNTAR cópia da sentença que fixou o valor dos alimentos;

2.Apresentar tabela contendo os valores devidos referentes às três 

últimas prestações, adequando o valor (porcentagem, se for o caso) ao 

contido na sentença mencionada no item 1;

3.Caso haja solicitação de desarquivamento do processo para fins de 

cópia da sentença, desde já se defere;

4.Após manifestação, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 77875 Nr: 4046-53.2017.811.0099

 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: LM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACL, ALDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o resultado, deve a parte-autora se manifestar 

(desistência, por exemplo).

Por isso:

1.Intimar a parte-autora para manifestação;

2.Requerendo a continuidade do processo, INTIMAR os requeridos para 

resposta (inclusive contestação), indo, após, à parte-autora para 

impugnação;

3.Após, conclusos.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62380 Nr: 780-97.2013.811.0099

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE BORGES DAS NEVES, JADNR, GDNR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO RUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROSIMEIRE BORGES DAS NEVES, Cpf: 

00830212132, Rg: 1743238-3, Filiação: Jeanete Aparecida de Oliveira 

Souza e Rosalvo Borges das Neves, data de nascimento: 19/09/1975, 

brasileiro(a), auxiliar de serviços gerais e atualmente em local incerto e 

não sabido JULIO RUIZ, Cpf: 79798845153, Rg: 1069939-2, Filiação: 

Filomena Morales Ruiz e Adriano Ruiz, data de nascimento: 02/01/1975, 

brasileiro(a), natural de Dourados-MS, motorista. 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 DAS PARTE ACIMA QUALIFICADAS NOS 

TERMOS DA SENTENÇA ABAIXO TRANSCRITA..

Sentença: Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil.DEFERIDA a gratuidade “da justiça”, fica a exequente isenta 

do pagamento das custas, suspendendo-se a exigibilidade pelo prazo de 5 

anos (art. 98, §3º, do CPC).IV DISPOSIÇÕES FINAISTransitada 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 ,  cons ide rando  a  ce le r i dade  p r o c e s s u a l 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 24 de maio 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, 19 de julho de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33993 Nr: 413-78.2010.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:228516/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: alessandro da Cruz Polveiro 

- OAB:16487/A

 Após procura via Bacenjud, não se encontrou endereço fora da 

Comarca, o que indica desatualização.

Não houve manifestação do advogado (Defensor do acusado), devendo 

haver intimação para fins de ciência e indicação de outro Defensor, com a 

consequência de, não o fazendo ou não indicado, ser nomeado Defensor 

para a sequência do processo.

Importante indicar que o interrogatório do acusado estava marcado para 

31/07/2018 (Colniza), conforme fl. 131.

Avançando, à SECRETARIA:

1.PRECATÓRIA para intimar o acusado sobre a falta de manifestação de 

seu Defensor, devendo indicar outro ou requerer nomeação, sendo 

nomeado algum em caso de inércia. PRAZO: 10 dias;

2.Caso a Precatória para intimação retorne sem cumprimento 

(não-encontro), NOMEAR Defensor para a continuidade do processo 

(algum dos advogados que já participaram da audiência neste processo);

3.Ciência ao Ministério Público acerca da falta de encontro de endereço da 

vítima;

4.Após devolução da Precatória para interrogatório e cumpridos os itens 

acima, vistas às partes para alegações finais;

5.Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 76824 Nr: 3408-20.2017.811.0099

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
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 PARTE AUTORA: VDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCIMAR FERREZ - OAB:18766/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante a certidão negativa do oficial de justiça, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora (por meio de seu procurador) para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se quanto ao comprovante de 

pagamento juntado pelo executado, indicando-se, desde já, que a inércia 

apontará em concordância, levando à extinção do processo;

2. Após, com ou sem resposta, conclusos.

Intimar.

Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 27 de agosto de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 82959 Nr: 2903-92.2018.811.0099

 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): EDERSON NEI RIEDEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Trata-se de petição intitulada “Busca e Apreensão” ajuizada por Banco 

Bradesco Financiamentos S/A contra Ederson Nei Riedel, devidamente 

qualificados nos autos.

 Inicialmente, verifica-se que dentre os pedidos elencados na Inicial o 

requerente pugnou por expedir “liminarmente” o mandado de busca e 

apreensão do bem indicado. Contudo, a Inicial carece de algumas 

informações para a efetivação do pleito, caso deferido. Isto porque, não 

foi indicado o fiel depositário.

Neste sentido, considerando que a sede da pessoa jurídica (requerente) é 

estabelecida na cidade de Osasco/SP, bem como as especificações do 

objeto de possível apreensão, faz-se necessária a emenda à inicial, a fim 

de indicar o depositário.

Por isto, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende 

a Inicial, nos termos do artigo 321 do CPC, devendo indicar fiel depositário, 

consignando-se, desde já, que o silêncio importará no depósito em mãos 

de quem o Sr. Oficial de Justiça indicar como fiel depositário;

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos

Por fim, frisa-se a necessidade de atentar ao art. 321, p. único, do CPC.

Intimar.

Cumprir.

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 27 de agosto de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 82762 Nr: 2784-34.2018.811.0099

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, SMLR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RVP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Padilha de Oliveira - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Trata-se de petição “Ação revisional de alimentos” ajuizada pelo Ministério 

Público Estadual em favor de Walan Vaz Pinheiro e Stefany Vaz Pinheiro 

Riedel representados por Sandra Landim Riedel contra Renato Vaz 

Pinheiro, devidamente qualificados.

 Quanto ao benefício da “gratuidade da Justiça” (art. 98 do CPC), 

DEFERE-SE, o que, como se sabe, não é situação imutável, bem com não é 

imune a discussões no bojo do processo.

Estando a Inicial de acordo com as prescrições legais, bem com 

inexistindo, “prima facie”, situação do art. 330 do CPC, RECEBE-SE a Inicial.

Aqui um parêntese. Não se desconhece o conteúdo do art. 7º da Lei de 

Alimentos, mas não se concorda com sua aplicação integral no atual 

ordenamento, devendo ser realizada uma audiência especificamente 

voltada para a conciliação, deixando-se para momento ulterior, se for o 

caso, o início do prazo para contestação e eventual instrução.

 Observando-se o artigo 334 do CPC, DESIGNA-SE audiência de 

conciliação para o dia 05.11.2018, às 09h40min, na sala de audiências da 

Vara Única do Fórum desta Comarca.

No mais, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-requerente da presente decisão, bem como para 

comparecer à audiência;

2. CITAR a parte-requerida para conhecimento do processo, além de 

INTIMÁ-LA para que compareça à audiência ACOMPANHADA de 

advogado, bem como de que, após a audiência (comparecendo ou não), 

terá o prazo de 15 dias para contestar, sendo a ela conferida a 

possibilidade de, não tendo condições, ser nomeado um Defensor;

3. FICA ESCLARECIDO que, não havendo conciliação, a parte-requerida 

deve oferecer resposta (inclusive contestação) no prazo de 15 dias a 

contar da audiência (art. 335, I, do CPC), atentando-se ao previsto no art. 

344 do CPC;

Intimar.

Cumprir.

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA 

considerando a eficiência e a celeridade processual pretendida.

 Cotriguaçu/MT, 27 de agosto de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 32768 Nr: 1449-54.2013.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvania Alves Borba, Everton Benedito dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE DOM AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:136173

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 Vistos etc.

Não obstante o requerimento retro acostado pelo prosseguimento do feito, 

denoto do processo de Código 50673, em trâmite na Diretoria deste Fórum, 

que o Município de Dom Aquino/MT já informou o pagamento dos 

honorários periciais, sendo que perícia tem início designado para dia 

11/09/2018, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido da parte, devendo o feito 

permanecer suspenso até a realização dos trabalhos, como anteriormente 

determinado.

 Intime-se. Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 27 de agosto de 2018.

Valter Fabrício Simioni

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 32764 Nr: 1445-17.2013.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO ALVES PEREIRA, Everton Benedito dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE DOM AQUINO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:136173

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O

 VISTOS ETC.

Não obstante o requerimento retro acostado pelo prosseguimento do feito, 

denoto do processo de Código 50673, em trâmitena Diretoria deste Fórum, 

que o Município de Dom Aquino/MT já informou o pagamento dos 

honorários periciais, sendo que perícia teve início designada para dia 

11/09/2018, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido da parte, devendo o feito 

permanecer suspenso até a realização dos trabalhos, como anteriormente 

determinado.

 Intime-se. Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 27 de agosto de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 32738 Nr: 1425-26.2013.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone Suely Coimbra Bonfim, Everton Benedito dos 

Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE DOM AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:136173

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O

 VISTOS ETC.

Não obstante o requerimento retro acostado pelo prosseguimento do feito, 

denoto do processo de Código 50673, em trâmitena Diretoria deste Fórum, 

que o Município de Dom Aquino/MT já informou o pagamento dos 

honorários periciais, sendo que perícia teve início designada para dia 

11/09/2018, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido da parte, devendo o feito 

permanecer suspenso até a realização dos trabalhos, como anteriormente 

determinado.

 Intime-se. Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 27 de agosto de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 32718 Nr: 1405-35.2013.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleytonn Alves Costa, Everton Benedito dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Dom Aquino-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:136173

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 VISTOS ETC.

Não obstante o requerimento retro acostado pelo prosseguimento do feito, 

denoto do processo de Código 50673, em trâmite na Diretoria deste Fórum, 

que o Município de Dom Aquino/MT já informou o pagamento dos 

honorários periciais, sendo que perícia teve início designado para dia 

11/09/2018, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido da parte, devendo o feito 

permanecer suspenso até a realização dos trabalhos, como anteriormente 

determinado.

 Intime-se. Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 27 de agosto de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 32555 Nr: 1253-84.2013.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRA MARIA FERREIRA DA COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553/0, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11003-A, 

Valdir Scherer - OAB:3.720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Assis dos 

Santos - Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:4415/O

 Processo nº 1253-84.2013.811.0034

Código nº 32555

VISTOS ETC,

Prima facie percebo que existe vício sanável no presente feito.

Ocorre que o pronunciamento ora executado contem uma parte líquida e 

outra líquida, correndo nestes autos Cumprimento (fls. 129/131 e 134/135) 

e Liquidação de Sentença (fls. 120/128 e 132/133).

Contudo, para os casos análogos, o CPC determina que a Liquidação de 

Sentença seja realizada em autos apartados:

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, 

proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

(...)

§ 1o Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao 

credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos 

apartados, a liquidação desta.

(...)

(grifei).

Portanto, DETERMINO o desentranhamento das peças de fls. 120/128, 

132/133 e 147/197, pois se referem à Liquidação, devendo, 

posteriormente, serem distribuídas em autos apartados.

Após a distribuição do novo feito, INTIME-SE a liquidante para lá 

manifestar-se em 15 (quinze) dias acerca da peça apresentada pelo 

Estado às fls. 147/197 destes autos, considerando que os argumentos 

trazidos à baila consistem na cessação das obrigações estatais quanto à 

conversão em URV, quando da reestruturação das carreiras dos 

servidores, afirmando que o caso sub judice é de “liquidação zero” e 

tendo como norte a vedação da prolação de decisões surpresa pelos 

Magistrados (artigo 9º do CPC).

Com relação a este feito, que prosseguirá quanto ao Cumprimento de 

Sentença, INTIME-SE a exequente para manifestar-se, requerendo o que 

de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 27 de agosto de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 41019 Nr: 385-04.2016.811.0034

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA 

E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON PAULO DOS REIS, CÉLIA DE FREITAS 

DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE 

LIMA - OAB:206727, Valdir Scherer - OAB:3.720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex da Costa Santos - OAB:, 

Karlos Lock - OAB:16828/MT, Luiz Carlos Martins - OAB:146153, 

Marco Aurelio Mestre Medeiros - OAB:15401/MT, Nasser Rajab - 

OAB:111536

 Processo nº 385-04.2016.811.0034

Código nº 41019

VISTOS ETC,

 Frente a informação de que as partes compuseram, sendo a avença 

homologada pelo Juízo Deprecante e suspensa a execução (ref. 112), 

inicialmente PROCEDA-SE conforme item “2” do despacho de ref. 108 e 

INTIME-SE o perito para devolver o valor dos honorários levantado em seu 

favor (ref. 89).

Com a devolução do valor, PROCEDA-SE o levantamento em favor do 

requerente.

Por fim, DEVOLVA-SE a Carta Precatória ao Juízo Deprecante, fazendo 

constar as nossas homenagens.

Intime-se.

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 27 de agosto de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva
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Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 38347 Nr: 713-65.2015.811.0034

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ERdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marise Soares Guimarães 

de Souza - OAB:7846-MT, MULLENA CRISTINA MARTINS DOS 

SANTOS - OAB:21363/O

 Processo nº 713-65.2015.811.0034

Código 38347

VISTOS ETC.

Observo que eventual provimento dos embargos de declaração acostados 

à ref. 151 tratará modificação da sentença vergastada.

Portanto, em obediência ao §2º do art. 1023 do CPC, INTIME-SE o 

embargado para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 27 de agosto de 2018.

Valter Fabrício Simioni

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 38736 Nr: 933-63.2015.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A - Por sua Agência de Dom 

Aquino-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonir da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Décio Cristiano Piato - 

OAB:7.172, Duilio Piato e Advogados Associados - OAB:271, DUILIO 

PIATO JUNIOR - OAB:3719/MT

 Processo nº 933-63.2015.811.0034

Código 38736

VISTOS ETC.

Os autos vieram conclusos em consequência da peça do exequente que 

reitera o pedido de realização de diligência frente ao sistema RenaJud por 

este Juízo.

Ocorre que este requerido já foi indeferido na ref. 68 e não houve 

qualquer alteração na situação fática verificada no feito desde aquele 

pronunciamento, não se justificando a mudança na análise do pedido.

 Portanto, INDEFIRO o novo requerimento pelos mesmos fundamentos 

constantes naquela decisão e DETERMINO nova intimação da parte 

exequente para indicar bens do executado passíveis de penhora no prazo 

impreterível de 15 (quinze) dias, sob pena de remessa do feito ao arquivo.

 Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 27 de agosto de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 31839 Nr: 565-25.2013.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Monteiro de Barros Santos

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

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Dias Coutinho Neto - 

OAB:11003-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizete Aparecida de Oliveira 

Scatigna - OAB:12.090-A

 Destarte, ante o exposto e sem mais delongas, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução de mérito, com fundamento no artigo 924, 

inciso II, do CPC.Expeça-se alvará de levantamento dos valores 

penhorados, conforme dados bancários indicados à fl. 273, devendo ser 

observando o provimento nº 68/2018 do CNJ.Custas remanescentes pelo 

executado.Publique-se. Intimem-se.Com o trânsito, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de praxe.Cumpra-se.Dom Aquino – MT, 27 de 

agosto de 2018. Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito em 

substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 31547 Nr: 287-24.2013.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Castanhari Caetano

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

Rondonópolis-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milena Luisa de Macedo 

Bonfim - Procuradora Federal do INSS - OAB:Mat 1950397

 Processo nº 287-24.2013.811.0034

Código nº 31547

VISTOS E EXAMINADOS.

Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por MARLENE 

CASTANHARI CAETANO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Depois de comprovado o pagamento dos passivos (fl. 153), o executado 

informou que o benefício da exequente já está implantado (fl. 164).

Intimada para manifestar-se sob pena de presunção de cumprimento 

integral das obrigações (fl. 165), a exequente permaneceu em silêncio (fl. 

166).

Os autos vieram conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Diante das informações do executado de que cumpriu com suas 

obrigações e frente ao silêncio da exequente quando intimada, 

presumindo-se, assim, o cumprimento, a extinção é medida que se impõe.

Destarte, ante o exposto e sem mais delongas, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução de mérito, com fundamento no artigo 924, 

inciso II, do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

 Sem custas nos termos do artigo 460 da CNGC/MT.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Cumpra-se.

 Dom Aquino/MT, 27 de agosto de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 31516 Nr: 257-86.2013.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anazelia Ferreira da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Dias Coutinho Neto - 

OAB:11003-A, Thais Suelen Garcia - OAB:12190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Marcon - OAB:11.340-A

 .Assim, forte nestas razões é que DETERMINO a intimação pessoal do 

executado para cumprir com a obrigação de fazer exequenda no prazo de 

15 (quinze) dias, advertindo-o acerca da multa diária que está correndo na 

presente execução e que poderá ser majorada em caso de novo 

descumprimento.No mais, com relação à execução de astreinte pedida 

pela exequente, entendo que deve ser realizada após o cumprimento da 

obrigação principal, conforme já foi salientado na decisão de fl. 205, até 

porque o termo final da incidência da multa diária ainda não foi verificado, 

pois se dá com o cumprimento da obrigação, de maneira que sem sentido 

considerá-la exigível neste momento.Portanto, INDEFIRO os pedidos da 

exequente tendentes a executar os valores atinentes à multa 

diária.Intime-se.Cumpra-se.Dom Aquino/MT, 27 de agosto de 2018.Valter 

Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 35903 Nr: 1199-84.2014.811.0034
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Regina Lacerda, Francisco de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laticínios Dom Aquino Indústria e Comércio 

Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aramitan Faria Cassiano Jorge 

de Carvalho - OAB:18.850, Francisco de Carvalho - OAB:1792-A/MT, 

SILVANA PACHECO LEAL - OAB:3714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Ribeiro Negrão - 

OAB:4632/mt

 Processo nº 1199-84.2014.811.0034

Código nº 35903

Exequente: Francisco de Carvalho

Executado: Laticínios Dom Aquino Indústria e Comércio Ltda ME

VISTOS E EXAMINADOS.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto pelo Francisco de 

Carvalho em face de Laticínios Dom Aquino Indústria e Comércio Ltda ME, 

ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

A parte exequente noticia a entabulação de acordo à fl. 80.

Os autos vieram conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Pois bem, verificando que o exequente está devidamente representado e 

que as partes em comum desejo entabularam acordo, conforme anotado à 

fl. 80, a homologação judicial é a medida que se impõe.

Diante do exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais, por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito, com fundamento no 

artigo 924, inciso II, do CPC.

Proceda-se a baixa da penhora no rosto dos autos do processo de código 

415-88.2006.811.0034 Código: 7266, conforme determinado na fl. 78.

Publique-se. Intimem-se.

 Custas remanescentes pelo executado.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Cumpra-se.

 Dom Aquino/MT, 27 de agosto de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 7266 Nr: 415-88.2006.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LATICÍNIOS DOM AQUINO INDUSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Pedro Taques Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ribeiro Negrão - 

OAB:4632/mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Carvalho - 

OAB:1792-A/MT

 Autos nº 415-88.2006.811.0034

Código 7266

Requerente: Laticínios Dom Aquino Industria e Comércio Ltda.

Requeridos: Antônio Pedro Taques Neto.

VISTOS E EXAMINADOS.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto pelo Laticínios Dom 

Aquino Industria e Comércio Ltda em face de Antônio Pedro Taques Neto, 

ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

A parte exequente noticiam a entabulação de acordo às fls. 464/466.

Desta forma, verificando a capacidade das partes, HOMOLOGO para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo noticiado fls. 464/466.

Em vista da transação DETERMINO o cancelamento do leilão determinado 

de fl. 426.

Em consequência, com fundamento nos termos do artigo 921, inciso I do 

Código de Processo Civil, determino a SUSPENSÃO do feito até a data 

prevista para cumprimento do acordo. conforme pactuado entre as partes, 

devendo os autos aguardar em arquivo provisório, sem baixa na 

distribuição.

Após o decurso do prazo, intime-se a parte exequente para, no prazo de 

05 (cinco) dias, informar sobre o cumprimento do pactuado, sob pena de 

extinção.

Findo o prazo sem manifestação, certifique-se, encaminhando os autos ao 

arquivo, com as baixas e cautelas de estilo.

Custas e despesas remanescentes a encargo do executado, inclusive a 

comissão devida à Leiloeira conforme e-mail de fl. 467.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 27 de agosto de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 39842 Nr: 17-92.2016.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRDP, YVdPCeMdPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Girlene Luzia Durado Garcia - 

OAB:23995/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 17-92.2016.811.0034

Código nº 39842

VISTOS E EXAMINADOS.

Trata-se de Execução de Alimentos proposta pelo YASMIM VÍTORIA DA 

PAIXÃO CARVALHO e MICHEL DA PAIXÃO CARVALHO, representados 

por sua genitora Deuzilene Rodrigues da Paixão, em face de ANTONIO 

PAULO DE SOUZA CARVALHO, todos devidamente qualificados nos 

autos em epígrafe.

Em audiência, a patrona dos exequente acostou comprovante de 

pagamento, requerendo a extinção do feito (ref. 200).

O Ministério Público opinou favoravelmente a extinção (ref. 206).

Os autos vieram conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Diante das informações de quitação do débito exequendo, a extinção é 

medida que se impõe.

Destarte, ante o exposto e sem mais delongas, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução de mérito, com fundamento no artigo 924, 

inciso II, do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

 Custas remanescentes pelo executado, salvo se beneficiário da justiça 

gratuita, devendo ser observado o §3º do artigo 98 do CPC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Cumpra-se.

 Dom Aquino/MT, 22 de agosto de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 38761 Nr: 943-10.2015.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Dall Agnol Finato - 

OAB:C

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 943-10.2015.811.0034

Código nº 38761

VISTOS ETC,

Considerando que a petição do autor à ref. 171, INTIME-SE pessoalmente o 

executado para pagar o débito corrigido, provar que o pagou ou ainda 

justificar a impossibilidade de efetuar o pagamento, tudo no prazo de 03 

(três) dias, sob pena de decretação de sua prisão civil pelo prazo de 01 

(um) a 03 (três) meses, conforme previsão do artigo 528, caput e §§ 1º, 

3º e 7º, do CPC.

 Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 27 de agosto de 2018.
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Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55803 Nr: 1371-84.2018.811.0034

 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: PAULO CESAR ALVES DE FREITAS, Noena Francisca 

de Moraes Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elvis Carlos Martins, TERCEIRO 

DESCONHECIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO BLANK - 

OAB:20218/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, o artigo 98 e ss. do CPC, o qual trata da assistência judiciária 

aos necessitados, deve ser interpretado tendo por base a Constituição, 

razão pela qual a parte deve comprovar sua insuficiência de recursos. 

Deve ainda ser destacado que no caso concreto não há qualquer 

comprovação de hipossuficiência nos autos.Sendo as custas judiciárias 

um recolhimento de natureza claramente tributária, não pode o Poder 

Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o 

aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência.Saliente-se, 

também, que de acordo com o CPC, os jurisdicionados têm a faculdade de 

solicitar parcelamento das custas processuais.Assim, intimem-se os 

autores para, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias, emendar à inicial, 

juntando documentos que comprovem a hipossuficiência alegada, para 

análise do pedido, sob pena de ser cancelada a distribuição do feito (CPC 

§2º do art. 99 e art. 290).Decorrido o prazo acima assinalado, 

certifique-se e façam os autos imediatamente conclusos.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.Dom Aquino/MT, 

17 de agosto de 2018.Valter Fabricio Simioni da SilvaJuiz de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 10364 Nr: 209-69.2009.811.0034

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência Nacional do Petróleo Gás Natural e 

Biocombustíveis- ANP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marçal Simundi Flores & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Vieira Beltrão - 

OAB:1379270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marise Soares Guimarães 

de Souza - OAB:7846-MT

 INDEFIRO o pedido formulado pela exequente e DETERMINO sua intimação 

para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando bens 

passíveis de penhora em nome do devedor ou comprovando o 

e x a u r i m e n t o  d e  t o d a s  a s  d i l i g ê n c i a s  e x t r a j u d i c i a i s 

disponíveis.Cumpra-se.Dom Aquino/MT, 27 de agosto de 2018.Valter 

Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55034 Nr: 1005-45.2018.811.0034

 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: DDMS, NRDMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERCES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO PORTUGUES - 

OAB:6365

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1005-45.2018.811.0034

Código 55034

VISTOS ETC.

Trata-se de Ação Revisional de Alimentos ajuizada por DAVI DE MATOS 

SILVA, representado por Nilta Rodrigues de Matos Silva, em face de 

EDMUNDO RODRIGUES COSTA E SILVA, todos devidamente qualificados 

nos autos em epígrafe.

Realizada audiência de conciliação, as partes entabularam o acordo de 

ref. 25.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público opinou pela parcial 

homologação do acerto realizado entre as partes (ref. 29).

 É o necessário.

Decido.

Pois bem, verificando que o requerente está devidamente representado e 

que as partes em comum desejo entabularam acordo, conforme anotado à 

ref. 25, em consonância com o parecer ministerial, a homologação judicial 

é a medida que se impõe.

 Desta forma, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes apenas 

para que produza seus efeitos jurídicos e legais, por consequência, 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento 

no artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, 

os quais fixo em em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com 

fundamento no artigo 85 do CPC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com baixas na 

distribuição.

P.R.I.C.

Dom Aquino/MT, 27 de agosto de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 42345 Nr: 783-48.2016.811.0034

 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: ERNESTO DOS SANTOS NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CINÉIA MOREIRA DOS SANTOS, Zilmar Gomes 

Pereira, DIMAS NAVES GUIMARÃES, WELTON MIRANDA DE AMORIM, 

Sílvio José Moreira, Ilson Rocha Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE ARAUJO JUNIOR - 

OAB:15341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Remi Cruz Borges - 

OAB:11148-A

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO as partes, através de seus 

advogados, que os autos encontram-se com vista para que tome ciência 

de seu retorno a este Juízo bem como do acórdão, e, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, querendo, se manifestem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 55495 Nr: 1237-57.2018.811.0034

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS-PsAdDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Décio Cristiano Piato - 

OAB:7.172, Duilio Piato e Advogados Associados - OAB:271, DUILIO 

PIATO JUNIOR - OAB:3719/MT

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para, no prazo 05 (cinco) dias, se manifeste acerca 

da petição do réu de ref.22 e certidão de ref.23.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50819 Nr: 2575-03.2017.811.0034

 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: JOÃO DE SOUZA GOMES

 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
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 Processo nº: 2575-03.2017.811.0034 (Código: 50819)

Vistos etc.

Tendo em vista que no dia 24/08/2018 este magistrado estava de licença 

médica, REDESIGNO a audiência anteriormente designada para o dia 28 de 

setembro de 2018 às 15H30 (MT).

Intimem-se as partes.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Dom Aquino – MT, 27 de agosto de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 49500 Nr: 1997-40.2017.811.0034

 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: JANDIRA ALMEIDA 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: Gilberto de Souza - 

Procurador Federal - OAB:

 Processo nº: 1997-40.2017.811.0034 (Código: 49500)

Vistos etc.

Tendo em vista que no dia 24/08/2018 este magistrado estava de licença 

médica, REDESIGNO a audiência anteriormente designada para o dia 30 de 

agosto de 2018 às 14H (MT).

Deixo de determinar a intimação da autarquia ré uma vez que esta não 

comparece às audiências mesmo intimada.

 No mais, determino a intimação da parte autora e das testemunhas por ela 

arroladas.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Dom Aquino – MT, 27 de agosto de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 48614 Nr: 1633-68.2017.811.0034

 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 NILCIO DE SOUZA

 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: Robert Luis de Souza 

Conceição - Procurador Federal - OAB:

 Processo nº: 1633-68.2017.811.0034 (Código: 48614)

Vistos etc.

Tendo em vista que no dia 24/08/2018 este magistrado estava de licença 

médica, REDESIGNO a audiência anteriormente designada para o dia 30 de 

agosto de 2018 às 14H30 (MT).

Deixo de determinar a intimação da autarquia ré uma vez que esta não 

comparece às audiências mesmo intimada.

 No mais, determino a intimação da parte autora e das testemunhas por ela 

arroladas.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Dom Aquino – MT, 27 de agosto de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50621 Nr: 2481-55.2017.811.0034

 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: MARIA DE LOURDES GUIMARÃES SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENI MARLOVA FORGIARINI - 

OAB:16610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto de Souza - 

Procurador Federal - OAB:

 Processo nº: 2481-55.2017.811.0034 (Código: 50621)

Vistos etc.

Tendo em vista que no dia 24/08/2018 este magistrado estava de licença 

médica, REDESIGNO a audiência anteriormente designada para o dia 30 de 

agosto de 2018 às 15H (MT).

Deixo de determinar a intimação da autarquia ré uma vez que esta não 

comparece às audiências mesmo intimada.

 No mais, determino a intimação da parte autora e das testemunhas por ela 

arroladas.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Dom Aquino – MT, 27 de agosto de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 11086 Nr: 929-36.2009.811.0034

 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: Rozivanie da Silva Casari, Suelem Casari Alves menor 

rep. Por sua mãe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE USINA PANTANAL DE 

AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA, Airton Fernandes de Campos, Terravale 

Mecanização Agrícola Ltda EPP, Cleverson Nunes Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delci Baleeiro Souza - OAB:MT 

10.246, Delci beleeiro Souza - OAB:10.246, Martiniano Pereira 

Matos Filho - OAB:10269, Norberto Marques da Silva - OAB:11724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alana Althemeyer - 

OAB:16.966, Defensoria Pública de Mato Grosso - D. Aquino-MT. - 

OAB:, Eduardo Urany de Castro - OAB:16539/GO, Jairo João 

Pasqualotto - OAB:3569-B, Márcia Niederle - OAB:10.458, Micchel 

Kappes - OAB:14185, Michel Kappes - OAB:14185

 Processo nº 929-36.2009.811.0034 (Código nº 11086)

REQUERENTES: Rozivanie da Silva Casari e Suelem Casari Alves, Rep. Por 

sua genitora.

 REQUERIDOS: Massa Falida de Usina Pananal de Açucar e Álcool Ltda, 

Airton Fernandes de Campos, Cleverson Nunes Ribeiro e Terravale 

Mecanização Agrícola Ltda.

 VISTOS ETC.

Considerando a decisão de fls. 494, intime-se a parte para recolhimento 

das custas de preparo ao recurso de apelação interposto, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Após, remeta-se os autos ao E. Tribunal de Justiça.

 Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 27 de agosto de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 80383 Nr: 1422-49.2017.811.0093

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA BERNADETE PEREIRA PAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Cordoba Fruto - 

OAB:21.244 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

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

partes para especificarem as provas que ainda pretendem produzir, 

demonstrando a imperiosidade de sua produção, no prazo de 15 dias.

 Decorrido tal prazo, sem a devida manifestação, o que deverá ser 
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certificado, volte-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 50918 Nr: 818-98.2011.811.0093

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wemerson Rogério A. de 

Moraes - OAB:GO/28.205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:MT-5416

 Vistos em correição.

INTIMEM-SE as partes sobre o retorno dos autos.

Inexistindo pleito executório, AO ARQUIVO com as baixas e anotações 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 79834 Nr: 1088-15.2017.811.0093

 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: LEANDRO FIDEL TROCHE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-A/MT, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON 

- OAB:12099

 Vistos em Correição.

O advogado do autor Dr. Artur Denicoló, embora devidamente intimado (fls. 

53), deixou transcorrer o prazo sem manifestar nos presentes autos.

Diante de ter ocorrido o decurso do prazo para o advogado da parte 

autora, devidamente intimado se manifestar, Intime-se pessoalmente a 

parte autora para cumprir o determinado em Decisão de fls. 47, no prazo 

de 05 dias, sob pena de extinção, conforme o §1º do artigo 485 do NCPC.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 70609 Nr: 847-17.2012.811.0093

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMES KING CARR DE MUZIO, MARIA TEREZA 

SANTOMAURO DE MUZIO, Bruno Boeing, BENICIO BOEING, KELLI 

CRISTINA FERREIRA BOEING, SAULO GERALDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO BASSANI, Everton 

Bassani, RODRIGO BASSANI, Rosemar Aparecida Sinópolis Bassani, 

Eduardo Bassani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/MT, NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - OAB:MT/9876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 Vistos em correição.

O presente feito trata-se de ação declaratória de rescisão contratual 

cumulada com reintegração de posse, ajuizada por James King Carr de 

Muzio, Maria Teresa Santomauro de Muzio, Benício Boeing, Kelli Cristina 

Ferreira Boeing, Bruno Boeing e Saulo Geraldo de Oliveira, contra Carlos 

Eduardo Bassani, Everton Bassani, Rodrigo Bassani, Eduardo Bassani e 

Rosemar Aparecida Sinópolis.

Pois bem. Analisando detidamente a vertente demanda, verifico que na 

exordial os requerentes alegam que os autores James King Carr de Muzio, 

Maria Teresa Santomauro de Muzio, Benício Boeing e Kelli Cristina Ferreira 

Boeing, venderam aos requeridos Carlos Eduardo Bassani, Everton 

Bassani e Rodrigo Bassani, uma área de terras de 3.146 ha, descrito na 

matrícula 9857 do CRI de Sinop/MT, pelo preço de 144.784 sacas de soja 

em grãos padrão “concex”.

Outrossim, segue a prefacial, aduzindo que os requerentes Bruno Boeing 

e Saulo Geraldo de Oliveira, venderam aos requeridos Eduardo Bassani e 

Rosemar Aparecida Sinópolis, duas áreas de terras de 692,12 ha e 734,02 

ha, descritas nas matrículas 12.235 e 23.880 do CRI de Sinop/MT, pelo 

preço de 65.632 sacas de soja em grãos padrão “concex”.

Sendo assim, os requerentes afirmam que apesar do cumprimento de 

suas obrigações, os requeridos somente quitaram parte da dívida.

 Desse modo, adentraram os autores com a vertente demanda, com 

finalidade de ver rescindido o contrato celebrado entre as partes, bem 

como a reintegração de posse dos mesmos na área em questão, além da 

condenação dos requeridos em pagamento referente às perdas e danos.

Desta maneira, considerando a decisão de fls. 53, foi determinada a 

intimação dos requerentes, para informarem sobre eventual interesse na 

tramitação dos pedidos elencados na prefacial em processo único, ou seu 

desmembramento, face à inexistência de conexão entre os negócios 

jurídicos encetados.

Assim, aportou nos autos petição (fls. 55/61), o qual os requerentes 

informaram o interesse na continuidade do feito em processo único, tendo 

em conta que os imóveis em questão perfazem a “Fazenda Flor da Mata”, 

o que demanda a unicidade de feito, o que foi deferido em decisão (fls. 

64/66).

Destarte, os requeridos foram devidamente citados (fls. 98), sendo que 

apresentaram contestação às fls. 99/149, momento em que sustentaram a 

necessidade de desmembramento do processo, em vista da inexistência 

de conexão entre os pedidos deduzidos pelos requerentes, bem assim 

infração ética dos Advogados dos requerentes, pela anterior defesa dos 

interesses dos requeridos. No mérito os requeridos pontificaram que não 

quitaram as parcelas pendentes, pois que as áreas de terra 

encontravam-se deslocadas, bem como que não houve a averbação dos 

respectivos georreferenciamentos, em exceção de contrato não cumprido, 

como matérias elisivas de sua responsabilidade. Por fim, questionam os 

pedidos de condenação em perdas e danos e reintegração de posse.

Impugnação à contestação oferecida às fls. 387/413.

Sentença de fls. 414/418, o qual julgou parcialmente procedente os 

pedidos deduzidos na inicial, para declarar rescindido o contrato 

entabulado entre James King Carr de Muzio, Maria Teresa Santomauro de 

Muzio, Benício Boeing e Kelli Cristina Ferreira Boeing, e, Carlos Eduardo 

Bassani, Everton Bassani e Rodrigo Bassani; declarar rescindido o 

contrato entabulado entre Bruno Boeing e Saulo Geraldo de Oliveira, e, 

Eduardo Bassani e Rosemar Aparecida Sinópolis; autorizar os 

requerentes, a título de perdas e danos, a reter 20% (vinte por cento) do 

total das parcelas respectivamente recebidas, devendo devolver o 

restante aos requeridos; reintegrar os requerentes James King Carr de 

Muzio, Maria Teresa Santomauro de Muzio, Benício Boeing e Kelli Cristina 

Ferreira Boeing na posse do imóvel com 3.146 ha, descrito na matrícula 

9857 do CRI de Sinop; e, reintegrar os requerentes Bruno Boeing e Saulo 

Geraldo de Oliveira na posse dos imóveis com 692,12 ha e 734,02 ha, 

descritos nas matrículas 12.235 e 23.880 do CRI de Sinop.

Embargos de declaração com pedido de reconsideração interposto pelos 

requeridos (fls. 419/426).

Os requerentes manifestaram acerca dos embargos interpostos (fls. 

439/444).

Embargos declaratórios não providos (fls. 445/445v).

Recurso de apelação interposto pelos requerentes (fls. 428/437), e 

Contrarrazões ao recurso de apelação apresentado pelos requeridos (fls. 

451/454), sendo que não foram conhecidos (fls. 538/542).

Recurso de apelação interposto pelos requeridos (fls. 455/498), e 

Contrarrazões ao recurso de apelação apresentado pelos requerentes 

(fls. 502/529), sendo que foi negado seguimento (fls. 538/542).

Os requeridos em petição autônoma (apenso) apresentaram agravo 

regimental (fls. 02/20), o qual pelo TJMT foi provido o recurso, a fim de 

anular a sentença do Juízo “a quo”, determinando o retorno dos autos à 

este Juízo, a fim de oportunizar às partes produção de provas (fls. 43/48).

Desse modo, nos referidos autos, pelos agravados foi apresentado 

recurso especial (fls. 69/87), e pelos agravantes contrarrazões ao 

recurso especial (fls. 96/112), sendo negado seguimento (fls. 114/115).

Além do mais, nos referidos autos, pelos agravados foi apresentado 

agravo de instrumento (fls. 118/126), sendo negado provimento (fls. 

137/140).

Sendo assim, aportou no vertente feito, petição dos requeridos pugnando 

pela designação de audiência de conciliação, bem como informando que o 

TJMT anulou a sentença e exigiu que fossem permitidos aos requeridos a 

produção das provas descritas na referida petição (fls. 548/552).

Partes requerentes juntaram petição às fls. 559/561.

Audiência de conciliação realizada às fls. 566/566v, momento em que este 

Juízo suspendeu o curso processual pelo prazo de 30 (trinta) dias, 
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conforme requerido, bem como determinou que, após o lapso temporal 

aludido, fosse procedido a intimação das partes, para manifestarem 

acerca das provas que ainda pretendiam produzir.

Parte requerida juntou petição requerendo a produção de prova 

documental, pericial, testemunhal, e depoimento pessoal das partes (fls. 

567/570).

Parte requerente juntou petição requerendo a produção de prova 

testemunhal (fls. 571/571v).

Parte requerente juntou petição às fls. 572/574v, manifestando acerca da 

petição do requerido de fls. 567/570, referente a prova pericial.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário. Fundamento e Decido.

 Sem delongas desnecessárias, passo a sanear o processo desde logo, 

nos termos do artigo 357, § 3º, do Código de Processo Civil.

Havendo questões prévias a serem apreciadas, passo desde já a sua 

análise.

 Pois bem. Preambularmente, impende salientar que consoante já restou 

decido (fls. 64/66), nada obsta a tramitação conjunta entre os pedidos 

aventados pelos requerentes. Apesar de não haver conexão entre as 

causas de pedir e pedidos, não existe qualquer impedimento legal à normal 

tramitação conjunta.

Trata-se de litisconsórcio facultativo (que fica a critério da parte). Aliás, 

analisando detidamente os autos, verifico que deve mesmo haver a 

tramitação conjunta dos feitos, pois que a demanda em curso envolve 

lotes de terras pertencentes a uma mesma região “Fazenda Flor da Mata”, 

cujo entendimento deve ser o mesmo para evitar o risco de decisões 

conflitantes.

Destarte, pela anterior decisão exarada (preclusão pro-judicato), ou pela 

conveniência da tramitação conjunta dos feitos, mister afastar a tese 

trazida pelos requeridos.

Também deve ser rejeitada a alegação de que os Advogados dos 

requerentes cometeram infração ética. Isto porque, se, efetivamente, 

houve atuação aética por parte dos Causídicos, tais fatos não incumbem a 

este Juízo, mas, sim, ao respectivo Órgão de Classe apurar. Este Juízo 

jungir-se-á à cognição exposta nos autos, acerca dos fatos discutidos no 

processo.

 Ante o exposto, REJEITO, com isso, as teses preliminares.

 Assim, ultrapassadas tais questões, DOU POR SANEADO O PROCESSO, 

passando à organização de sua instrução.

 A parte requerida juntou petição requerendo a produção de prova 

documental, pericial, testemunhal, e depoimento pessoal das partes (fls. 

567/570).

Por sua vez, a parte requerente juntou petição requerendo somente a 

produção de prova testemunhal (fls. 571/571v).

A par disso, FIXO, como pontos controvertidos:

 a) Obrigações contratuais e adimplemento;

b) Perdas e danos experimentados e sua extensão;

Considerando os pontos controvertidos acima fixados, DEFIRO a prova 

documental, pericial, testemunhal, e depoimento pessoal das partes.

No tocante a prova pericial, DETERMINO:

 1 - NOMEIO como perito o Sr. CÍCERO RAMOS PEREIRA DA SILVA, 

devidamente cadastrado no Banco de Peritos da Corregedoria Geral de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com endereço à Rua dos Indaiás, 

n.660- Jequitibás – Sinop-MT, telefone (66) 9 9962-4853, email 

icaraima@gmail.com, para que proceda a perícia pleiteada, respondendo 

aos quesitos eventualmente formulados pelas partes.

2 - Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar 

assistente técnico e apresentar quesitos, nos termos do artigo 465, 

parágrafo 1º, do NCPC.

3 - Intime-se o perito sobre sua nomeação, devendo apresentar proposta 

de honorários, no prazo de 10 (dez) dias, bem como para informar a data, 

horário e local para a realização dos trabalhos.

4 - Com a proposta nos autos, intime-se os requeridos, para efetuarem o 

pagamento, sob pena de preclusão.

Sem prejuízo da perícia deliberada, acerca da prova testemunhal, e 

depoimento pessoal das partes, DETERMINO:

 1 - O rol deverá ser apresentado conforme disposto nos artigos 357, § 

§4º e 5º e 450, todos do NCPC.

2 - DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 12/11/2018, 

às 14h00min.

3 - Intimem-se pessoalmente as partes, seus advogados, consignando as 

advertências legais, bem como as testemunhas indicadas pelas partes, 

atentando-se quanto à eventual expedição de cartas precatórias, caso 

alguma delas resida fora desta Comarca, cientificando às partes desta 

expedição.

Ante o lapso temporal entre a data da distribuição da ação e a data 

hodierna, determino que a Secretaria de Vara diligencie e providencie o 

necessário, para o integral e efetivo cumprimento da presente ordem 

judicial, com urgência, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 76741 Nr: 516-93.2016.811.0093

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERGIO KALENINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

Procuradora Federal - OAB:MT/9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Ante o teor da petição de fls. 18, consoante disposto no art. 91, do 

CPC/2015, “As despesas dos atos processuais praticados a requerimento 

da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão 

pagas ao final pelo vencido”.

Desse modo, cumpra-se conforme deprecado, independentemente do 

recolhimento da diligência do Sr. Oficial de justiça.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 74939 Nr: 914-74.2015.811.0093

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA GLOBO LTDA, IVONETE 

MARGARIDA DA SILVA, ERIK RODRIGO ANDRADE CORRÊA, CLAIR JOSE 

CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

DEFIRO o requerimento formulado às fls. 58/59, razão pela qual, 

SUSPENDO o curso da marcha processual, pelo prazo de 180 dias.

Transcorrido o lapso temporal aludido, INTIME-SE a parte exequente para 

manifestação, no prazo de 15 dias, sendo o silêncio interpretado como 

quitação do débito em questão.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 84930 Nr: 1761-71.2018.811.0093

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 Vistos em Correição.

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante em desfavor de Alexandre do 

Amaral pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 213, do Código 

Penal.

Ê o relatório do necessário. Fundamento e Decido.

Vieram-me os autos conclusos, após a decisão do MM. Juiz plantonista, o 

qual homologou o auto de prisão em flagrante, e converteu a prisão em 

flagrante em Prisão Preventiva.

Sendo assim, nos termos do Provimento nª 12/2017 - CM do E. TJMT e 

Resolução n° 213, do CNJ, DESIGNO audiência de custódia para o dia 27 

de agosto de 2018, às 14h00min.

Ademais, diante da ausência de Membro da Defensoria Pública nesta 

Comarca, NOMEIO o Dr. Juliano Berticelli, regularmente inscrito no cadastro 

de advogados da OAB/MT nº 12.121/MT, para patrocinar em defesa do 

Réu.

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 
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oportuno.

Ciência ao Ministério Público.

Cientifique-se a Autoridade Policial.

SERVE A PRESENTE COMO MANDADO, CARTA PRECATÓRIA, E OFÍCIO 

NO QUE COUBER.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE imediatamente, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 44002 Nr: 843-24.2005.811.0093

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA ALMEIDA ANICETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL MAURICIO SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B/MT, MANANCIEL JOSÉ DA FONSECA - OAB:2473/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO RIBEIRO FURTADO 

BLANCO - OAB:8450/MT, HÉLIO DE OLIVEIRA NETO - OAB:MT/8811-A

 Vistos em Correição.

Considerando que este processo tramita em fase de execução de 

honorários de sucumbência, bem como devido ao fato de a parte autora 

não haver atualizado o endereço da requerida a fim de possibilitar o 

cumprimento de penhora e avaliação, apesar de intimada diversas vezes 

nos autos, através de seus advogados, para dar regular andamento ao 

feito (fls. 191 - 194), bem como após varias tentativas de intimação 

pessoal, a autora não foi encontrada, desta forma, determino que seja 

cumprida quaisquer decisões remanescentes, desde que não tocantes à 

execução dos honorários.

Após, DETERMINO desde já o arquivamento dos autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 84348 Nr: 1339-96.2018.811.0093

 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: APARECIDA ROSSATIUK LOPES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

 Com o fito de evitar futura arguição de nulidade, advirto que no julgamento 

do Recurso Extraordinário 631240 o STF pacificou o entendimento de que 

a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento 

administrativo do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a 

direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido 

o prazo legal para sua análise.

Assim, considerando que não acompanhou a petição inicial o referido 

requerimento administrativo, INTIME-SE o digno advogado peticionante 

para, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação, apresentar o 

requerimento administrativo do benefício pretendido, devendo uma cópia 

do protocolo ser acostada aos autos, no prazo de até 15 (quinze) dias 

posteriores à providência, sob pena de indeferimento da inicial (artigo 321, 

§ único do NCPC).

Se decorrido tal prazo sem que tenham sido tomadas as providências 

necessárias pela parte interessada, certifique-se e volte-me os autos 

conclusos para sentença.

Havendo cumprimento da presente ordem judicial, desde já DETERMINO:

 1) RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos 

artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil.

2) DEFIRO o pedido de Justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo se 

inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora no 

curso da demanda.

Acerca do pedido de concessão da tutela de evidência, a fim de que a 

Autarquia demandada providencie o benefício de AUXILIO DOENÇA em 

favor da parte autora, DECIDO.

 Em que pese os argumentos explanados, tenho que não assiste razão o 

pedido liminar requerido. Explico.

O artigo 311, inciso IV, diz:

“Art. 311: A tutela da evidência será concedida, independentemente da 

demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo 

quando: (...) IV: A petição inicial for instruída com prova documental 

suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não 

oponha prova capaz de gerar dúvida razoável”.

A questão discutida nestes autos depende de dilação probatória e as 

alegações tecidas na inicial não evidenciam a presença dos requisitos da 

tutela de evidência, quais sejam: o abuso do direito de defesa ou o 

manifesto protelatório da parte.

No plano judicial, é na fase de instrução processual que o magistrado terá 

condições de decidir a respeito da pretensão da autora.

 A prova material acostada nos autos não é suficiente e não se tem a 

probabilidade que exige a lei para obtenção da prestação jurisdicional de 

plano.

 Em suma, a parte autora não forneceu elementos suficientes para 

convencer este Juízo quanto às alegações esposadas na inicial, ou seja, 

os documentos aportados aos autos pela parte autora, numa cognição 

não exauriente, não apresentam a necessária certeza de que, caso a 

demanda fosse julgada neste instante, a parte autora sagrar-se-ia 

vitoriosa, razão por que a discussão em pauta reclama maior dilação 

probatória.

 Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos 

documentos atrelados à inicial, sob um juízo de cognição sumária, 

conclui-se que não subsistem os requisitos ensejadores da concessão da 

tutela de evidência.

Ante o exposto, INDEFIRO a TUTELA DE EVIDÊNCIA pretendida 

liminarmente.

4) OFICIE-SE à APS de Sinop/MT para que, no prazo de 15 dias, 

encaminhe informações constantes do CNIS acerca da parte autora e, se 

casado ou em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, bem como 

de seus genitores, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar os 

dados incrustados nos autos.

 5) CITE-SE a Autarquia demandada para, contestar o pedido conforme 

artigo 183 do NCPC.

6) Empós a apresentação da contestação, INTIME-SE a parte autora para, 

no prazo legal, confrontar documentos e teses levantadas na 

contestação.

7) Por oportuno, desde já DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 31/10/2018 às 14h00min, apresentando o rol de testemunhas 

nos termos do artigo 450 do CPC, com observância ao artigo 455, do CPC.

8) Com efeito, a designação precoce da audiência de instrução e 

julgamento justifica-se na efetividade do processo, economizando-se atos 

processuais, sendo certo que nenhum prejuízo redundará para a 

Autarquia demandada, uma vez que respeitado o prazo de resposta, ao 

passo que eventual questão prévia será prontamente analisada quando da 

audiência.

9) RECOMENDO que, com exceção da intimação para audiências, todos os 

demais atos envolvendo a cientificação do requerido deverão ser 

realizados por meio da remessa dos autos, salvo decisão em sentido 

contrário, nos termos do convênio celebrado entre o Tribunal de Justiça e 

a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso, bem como da decisão 

proferida pelo Corregedor-Geral da Justiça nos autos do Pedido de 

Providências n.º 81/2011 (Ofício Circular n.º 43/2012- CGJ/DJA).

 10) Após de tudo cumprido e certificado, venham-me os autos 

CONCLUSOS para designação da perícia médica.

Cumpra-se imediatamente, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 84234 Nr: 1278-41.2018.811.0093

 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: MARILDA FARINA ROHL, RODRIGO ROHL, EDUARDO 

ROHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A, BANCO 

BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Analisando detidamente a exordial, observa-se, que não foi atendido o 
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disposto nos artigos 319 e 320 do Novo Código de Processo Civil.

Assim, INTIME-SE o requerente, na pessoa de seu advogado para que 

EMENDE a inicial, apresentando o recolhimento das custas processuais e 

taxas judiciarias, no prazo de 15 (quinze) dias, ante a não comprovação 

da hipossuficiência, sob pena de indeferimento da inicial (artigo 321, § 

único do NCPC).

Se decorrido tal prazo sem que tenham sido tomadas as providências 

necessárias pela parte interessada, CERTIFIQUE-SE e volte-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 81138 Nr: 1870-22.2017.811.0093

 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 PONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PHILIPPE ZANDARIN VILLELA 

MAGALHÃES - OAB:16244

 Vistos, etc.

Acolho a cota ministerial de fls. 317, quanto à desistência da testemunha 

Ana Paula Freitas de Sousa.

Quanto a CP expedida às fls. 310, pra oitiva da testemunha Leidiane 

Pontes, verifico que foi designado audiência para o dia 31/08/2018, 

conforme às fls. 318/319.

Após, o retorno, vistas ao Ministério Público.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 46479 Nr: 571-59.2007.811.0093

 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: VALMOR BROLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO ALBERTO DE OLIVEIRA BONINI - 

ESPÓLIO, AVENIR FERNANDO MARQUES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geoge Miller Filho - OAB:10.240, 

VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - OAB:6953/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Horschutz 

Guimarães - OAB:3515/MT, ENY DA SILVA SOARES - OAB:25806/SP, 

JULIANO BERTICELLI - OAB:12121/MT, Thiago Stuque Freitas - 

OAB:269049/SP

 Vistos em correição.

Apenas para situar, o caso em comento trata-se de ação de reintegração 

de posse proposta por Valmor Brolin contra o espólio de Evandro Alberto 

de Oliveira Bonini e Avenir Fernando Marques De Araújo.

Desse modo, analisando detidamente os autos, verifico que a presente 

demanda foi sentenciada às fls. 2229/2234v, de modo que julgada 

totalmente improcedente, condenando o autor ao pagamento das custas e 

despesas processuais e honorários advocatícios, no montante arbitrado 

em 10% (dez por cento) sobre o valor dado inicialmente à causa.

Em decisão de fls. 2281, por este Juízo foi determinado a intimação do 

autor para pagar o valor a que foi condenado em sentença supra 

mencionada, devidamente corrigido, no prazo de quinze dias, pena de 

multa de 10% (dez por cento), à luz do art. 475-J do CPC.

Certidão de fls. 2283, informando o transcurso do prazo sem cumprimento 

da ordem judicial por parte do autor, razão pela qual foi impulsionado o 

feito para intimar o requerido para pugnar o que de direito.

 O autor manifestou-se às fls. 2285/2289, e o requerido às fls. 2345/2346, 

sendo que ambos pedidos foram indeferidos nos termos da decisão de fls. 

2373.

Considerando o contido às fls. 2.376/2.376v, foi suspendido os efeitos da 

decisão de fls. 2.373, até o julgamento do agravo de instrumento de fls. 

2.377/2.386v (fls. 2388).

Agravo de instrumento julgado, consoante fls. 2395/2405v.

 É o relato do necessário. Fundamento e Decido.

 Inicialmente, determino que a Secretaria de Vara, derradeiramente, 

proceda-se o necessário para alteração da classe processual, para 

Cumprimento de Sentença, o que deverá ser devidamente certificado pela 

Sra. Distribuidora.

Outrossim, INTIMEM-SE as partes sobre o retorno dos autos ao Juízo da 

Comarca de Feliz Natal/MT, bem como para que manifestem acerca do 

julgamento do agravo de instrumento.

Somente depois de tudo cumprido e certifica, volte-me os autos conclusos 

para deliberação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 80665 Nr: 1581-89.2017.811.0093

 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: VLADEMIR CANELLO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Trata-se de Ação de cobrança proposta por Vlademir Canello em face de 

Adenilso de Lima, todos qualificados na inicial.

A inicial (fls. 04/05) veio instruída com os documentos de fls. 06/08.

Em decisão de fls. 10, foi determinado a Emenda da Petição Inicial, 

devendo cumprir os requisitos do artigo 319, inciso III, do CPC.

Intimado (fls. 11), deixou transcorrer o prazo sem manifestação (fls. 12).

Vieram-me os autos conclusos.

É o Relatório. Fundamento e Decido.

Compulsando os autos denoto que a parte autora não cumpriu 

integralmente a determinação judicial de fls. 10.

Ora, diz o caput do art. 321 da Lei n. 13.105/15: 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.

Foi exatamente como procedeu, o magistrado em sua decisão de fls. 10, 

momento em que determinou a emenda da inicial.

Entretanto, a parte autora apesar de devidamente intimado, não atendeu 

integralmente tal determinação, circunstância que impõe a aplicação do 

parágrafo único do art. 321, já mencionado, a saber, o indeferimento da 

peça de ingresso.

Diante do exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, o que faço com arrimo no 

parágrafo único do art. 321 da Lei 13.105/15, por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (art.485, inciso I, do 

NCPC).

 Defiro desde já, o desentranhamento do documento que instruiu os 

presentes autos, mediante a substituição por fotocópias e certificado pelo 

Sr. Gestor.

Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e 

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

valor atualizado da causa, com fulcro nos artigos 82, § 2º e 85, § 2º do 

NCPC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

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

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 84397 Nr: 1379-78.2018.811.0093

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEDIO LUIZ DASSI

 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.

 Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032628/8/2018 Página 439 de 504



processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno à 

análise da conveniência da audiência de conciliação.

CITE-SE a parte requerida para pagamento do valor pleiteado, no prazo de 

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, § 2°, NCPC).

Fixo, desde já, honorários advocatícios em 5% sobre o valor da causa. 

Consigne-se que, caso a parte requerida quite o valor pleiteado, no prazo 

legal, ficará isenta de custas (701, § 1º, NCPC).

DEFIRO o pedido de que todas as publicações sejam feitas em nome do Dr. 

Jean Carlos Rovaris, OAB/MT 12.113.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 71598 Nr: 988-02.2013.811.0093

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Velsir Bressan, DENILSE MARIA BRESSAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÂNGELA PATRÍCIA PRIORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ZARDO BUENO - 

OAB:MT/17.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS J. F. BERNARDES - 

OAB:MT/8.247-B, ricardo luiz - OAB:

 Vistos em correição.

Trata-se de cumprimento de Sentença (fls. 98/99), que tramitará nos 

moldes dos artigos 509 e seguintes do NCPC, devendo a Secretaria da 

Vara promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos.

Intimem-se os executados para realizarem o pagamento integral do débito 

no prazo de 15 dias (artigo 523, do NCPC).

Desde já fica a advertência de que não ocorrendo o pagamento voluntário 

no prazo de 15 dias, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por 

cento) e também de honorários advocatícios (art. 523, §1º, do CPC).

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 48653 Nr: 376-06.2009.811.0093

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÂNGELA PATRÍCIA PRIORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VELSIR BRIESSAN, DENILSE MARIA BRESSAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS J. F. BERNARDES - 

OAB:MT/8.247-B, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO ZARDO BUENO - 

OAB:MT/17.551

 Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA, 

proposta por ANGELA PATRICIA PRIORI, contra VELSIR BRIESSAN E 

DENILSE MARIA BRESSAN, todos devidamente qualificados nos autos.

Entre uma diligência e outra, foi protocolado aos autos petição (fls. 

100/102), o qual a parte exequente pugna pela extinção do feito, 

considerando que a obrigação foi satisfeita.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relato do necessário. Fundamento e Decido.

 De início, indefiro o pedido às fls. 100/102, referente a cobrança de 

honorários advocatícios, eis que incabível tal pedido.

Ademais, acerca das demais alegações (fls. 100/102), verifico que 

inexiste motivo para o prosseguimento do feito. Logo, com fundamento no 

art. 924, inciso II, c/c o art. 925, ambos do CPC, DECLARO EXTINTO o 

presente feito, com resolução de mérito.

Condeno os executados em custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte) por cento do valor da 

causa.

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

Com o trânsito em julgado, à Central de Arrecadação e Arquivamento para 

as providências cabíveis.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 72235 Nr: 390-14.2014.811.0093

 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): DENIS CORREIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 Vistos em Correição.

DESIGNO audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 10 

de Outubro de 2018, às 14h30min.

Intimem-se as partes para, querendo, no prazo comum de 05 dias, 

depositarem em cartório o rol de testemunhas, ou arrolarem no prazo de 

15 dias que antecederem a audiência, sob pena de preclusão, devendo, 

neste caso, comparecerem independentes de intimação, conforme o 

disposto no art. 357, do NCPC.

 Intimem-se as partes, seus advogados, atentando-se quanto à eventual 

expedição de Cartas Precatórias, caso alguma delas resida fora desta 

Comarca, cientificando às partes desta expedição.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 48629 Nr: 335-39.2009.811.0093

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO ALBERTO DE OLIVEIRA BONINI - ESPÓLIO, 

VANESSA FRANÇA BONINI PANICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMOR BROLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Horschutz Guimarães 

- OAB:3515/MT, ENY DA SILVA SOARES - OAB:25806/SP, JULIANO 

BERTICELLI - OAB:12121/MT, Thiago Stuque Freitas - 

OAB:269049/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: George Miller Filho - 

OAB:10240/MT, Thiago de Abreu Ferreira - OAB:5928/MT

 Vistos em correição.

Apenas para situar, o caso em comento trata-se de ação Cautelar de 

Atentado ajuizada pelo Espólio de Evandro Elberto de Oliveira Bonini, 

representado pela inventariante Vanessa França Bonini Panico em face de 

Valmir Brolim, aduzindo, em brevíssima síntese que no curso da ação 

principal ajuizada (autos nº 144/2004), o ora requerido praticou inovação 

ilegal no estado de fato da área em litígio, consistente na retirada e 

alteração dos marcos das divisas, extração ilegal de madeira e destruição 

da sede da fazenda.

Por tal razão, ajuíza a presente medida requerendo a condenação do 

requerido a ressarcir-lhe das perdas e danos sofridos em decorrência do 

atentado.

 Em sentença de fls. 307/320, prolatada no dia 27/07/2010, foi acolhido o 

pedido inicial, para condenar o requerido Valmor Brolim, a restabelecer a 

área sob litígio ao status quo ante, mediante as seguintes providências:

a) Regressar o picadão ao local originário (sem prejuízo da transação 

realizada nos autos principais e fixação dos marcos pelo Perito do Juízo), 

bem como reconstruir a sede da fazenda (casa do gerente, casa dos 

empregados, barracão de ferramentas, chiqueiros de suínos e galinheiros) 

no prazo de sessenta (60) dias;

b) Mediante liquidação de sentença, reparar as perdas e danos causados 

em decorrência da extração de madeira da área em descumprimento de 

ordem emanada por este juízo. No que tange a esta providência, anoto 

que, estando sub judice a posse da área, de modo que, por ora, não há 

como conhecer, com exatidão, a quem pertence a posse de onde foi a 

madeira extraída, o valor apurado permanecerá depositado em Juízo até 

que seja finda a demanda principal;

 Além do mais, a r. sentença condenou o Requerido ao pagamento das 

custas judiciais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do valor 

da causa.

Parte autora apresentou pedido de cumprimento de sentença às fls. 

332/334.

Às fls. 335/340v, verifica-se que ao proferir sentença judicial no feito de 

nº 571-59.2007.811.0093, no dia 31/08/2012, o Juízo, na oportunidade, 

sentenciou também, e novamente, a vertente demanda, com fundamento 

na perda do objeto.

Assim, a parte autora apresentou recurso de apelação às fls. 343/351, o 

qual foi provido, anulando a sentença prolatada no feito principal de 

reintegração de posse (fls. 368/370).
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Decisão recebendo o pedido de cumprimento da sentença (fls. 379).

Parte executada intimada por meio de seu advogado via DJE (fls. 380).

Parte autora peticionou às fls. 381/382, pugnando pelo bloqueio de 

valores, via BacenJud.

Decisão de fls. 383, determinando a intimação pessoal do requerido para 

cumprimento do determinado às fls. 379.

 Por fim, deliberação proferida por este Juízo às fls. 385, motivo pelo qual 

a parte exequente peticionou às fls. 386/388, pugnando por sua 

reconsideração.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário. Fundamento e Decido.

 Inicialmente, determino que a Secretaria de Vara, derradeiramente, 

proceda-se o necessário para alteração da classe processual, para 

Cumprimento de Sentença, o que deverá ser devidamente certificado pela 

Sra. Distribuidora.

Outrossim, acerca do pedido de reconsideração da decisão de fls. 385, 

sem delongas, pesem as considerações feitas, não há porque se 

reconsiderar o decidido, de modo que mantenho a decisão pelos seus 

próprios fundamentos.

Desse modo, proceda-se como antes determinado (fls. 385), até ulteriores 

decisões.

Somente após tudo cumprido e certificado, volte-me os autos conclusos 

para deliberação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 43938 Nr: 776-59.2005.811.0093

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDJANE MARIA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, NORBERTO 

OTÍLIO WIEGERT, SILVANO ALOÍSIO WIEGERT, MÁRCIO RODRIGO 

WIEGERT, LAURI RUSCHEL, NELMO JOSÉ WIEGERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Adriana Alves - 

OAB:7180/MT, Enelson Alessandro Nonato - OAB:MT 12149, 

FABIANO ALVES ZANARDO - OAB:12770/MT, JOSÉ KROMINSKI - 

OAB:10.896, LUCAS BERNADINO - OAB:12.027, Ocimar Carneiro de 

Campos - OAB:3954

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Camargo do 

Nascimento - OAB:2198/RO

 Vistos em Correição.

Em que pese à petição de fls. 246/247, Determino a Intimação do advogado 

constituído, diante da procuração juntada às fls. 49, para cumprir o 

determinado no artigo 112 do NCPC.

Em caso de nada se manifestar, proceda com nova intimação do 

Requerido, devendo informar que deverá constituir novo advogado ou 

informar a impossibilidade para tal ato, no prazo de 05 dias.

Dando-se ciência do ocorrido à OAB/MT, para tomar as providências 

cabíveis.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Guarantâ do Norte

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº. 11/2018/DF

 O EXMO. DOUTOR DIEGO HARTMANN, MM. Juiz de Direito da Vara Única 

e Diretor do Foro da Comarca de Guarantã do Norte, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, e,

Considerando a publicação do Edital n. 10/2018/DF o qual tornou público o 

processo seletivo para recrutamento de estagiários remunerados de nível 

superior;

Considerando que no item 3.1 constou, equivocadamente, como período 

de inscrição de 27/08/2017 a 10/09/2016;

Resolve:

Art. 1º. RETIFICAR o período de inscrição para ser do dia 27/08/2018 a 

10/09/2018, ao invés de 27/08/2017 a 10/09/2016.

E para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente 

edital, que será publicado na forma da Lei.

Guarantã do Norte, 27 de Agosto de 2018.

DIEGO HARTMANN. Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 102950 Nr: 3255-57.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Ivaneide Dantas Soares Hanauer - ME, 

Maria Ivaneide Dantas Soares Hanauer, Osmar Roque Hanauer

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

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Não localizados ativos em contas bancárias nem veículos, ou sendo os 

valores insuficientes para garantir a dívida acrescida dos consectários, 

intime-se o executado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique quais 

são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora, sob pena de, 

decorrido in albis o prazo, ou não indicados bens suficientes e idôneos, 

incidir na prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Visando conferir 

maior eficácia ao procedimento executivo e em atenção ao princípio da 

celeridade processual, fixo, desde já, em 15% sobre o valor atualizado da 

dívida a multa pelo ato atentatório, a qual reverterá em favor da parte 

exequente. d) Decorrido o prazo para apresentação de bens sem que a 

dívida esteja completamente garantida, incluindo os juros, custas 

processuais, honorários advocatícios e a multa por ato atentatório, 

certifique-se e: 1) OFICIE-SE ao INDEA-MT requisitando informações sobre 

o número e espécies de semoventes em nome do executado, 

determinando-se a suspensão da emissão de Guias de Transporte Animal 

e o bloqueio de toda movimentação de bovinos em nome do executado; 2) 

INSIRA-SE informação de indisponibilidade dos bens imóveis do executado 

por meio de sistema eletrônico nacional de indisponibilização; 3) 

Registre-se a inadimplência nos cadastros de maus pagadores por meio 

do Sistema SERASAJUD.e) Cumprido integralmente o item (d) sem que a 

dívida esteja ainda garantida, intime-se o executado para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, entregue em juízo sua CARTEIRA NACIONAL DE 

HABILITAÇÃO (CNH). Não entregue o documento no prazo, EXPEÇA-SE 

ofício ao DETRAN-MT determinando a inserção da suspensão do direito de 

dirigir em face da parte executado.No mais, proceda o oficial de justiça à 

penhora dos bens indicados às fls. 29-37, e a sua avaliação, lavrando-se 

o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o 

executado.Realizada a penhora na presença do executado, reputar-se-á 

devidamente intimado, dispensando a expedição de novos atos.Após, 

intime-se o exequente para requerer o que de direito e voltem-me 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 38467 Nr: 668-72.2010.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Northe Lage Treliçada Ind. E Com. De Materiais, 

Aderbal Gonçalves de Oliveira, JOÃO DE DEUS OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEM BEDIN - 

OAB:OAB/MT 10.937, Irineu Roveda Junior - OAB:5688-A/MT, Jean 

Carlos Rovaris - OAB:12113/MT, ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o executado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique quais 

são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora, sob pena de, 

decorrido in albis o prazo, ou não indicados bens suficientes e idôneos, 

incidir na prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Visando conferir 

maior eficácia ao procedimento executivo e em atenção ao princípio da 

celeridade processual, fixo, desde já, em 15% sobre o valor atualizado da 

dívida a multa pelo ato atentatório, a qual reverterá em favor da parte 
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exequente.

 Decorrido o prazo para apresentação de bens sem que a dívida esteja 

completamente garantida, incluindo os juros, custas processuais, 

honorários advocatícios e a multa por ato atentatório, certifique-se e: 1) 

OFICIE-SE ao INDEA-MT requisitando informações sobre o número e 

espécies de semoventes em nome do executado, determinando-se a 

suspensão da emissão de Guias de Transporte Animal e o bloqueio de 

toda movimentação de bovinos em nome do executado; 2) INSIRA-SE 

informação de indisponibilidade dos bens imóveis do executado por meio 

de sistema eletrônico nacional de indisponibilização; 3) Registre-se a 

inadimplência nos cadastros de maus pagadores por meio do Sistema 

SERASAJUD.

Cumprido integralmente o parágrafo anterior sem que a dívida esteja ainda 

garantida, intime-se o executado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

entregue em juízo sua CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). Não 

entregue o documento no prazo, EXPEÇA-SE ofício ao DETRAN-MT 

determinando a inserção da suspensão do direito de dirigir em face da 

parte executado.

Após, intime-se o exequente para requerer o que de direito e voltem-me 

conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 90618 Nr: 2776-35.2014.811.0087

 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 - Gossense - SICREDI NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Jose Muller, EVANIR JOSE MULLER

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

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo havido constrição dos bens pertencentes aos executados, 

determino a lavratura do auto de penhora e avaliação dos bens constritos 

via RENAJUD, nomeando-se, desde já, a parte exequente como 

depositária dos veículos eventualmente apreendidos, sendo os valores 

insuficientes para garantir a dívida acrescida dos consectários, intime-se 

o executado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique quais são e 

onde se encontram os bens sujeitos à penhora, sob pena de, decorrido in 

albis o prazo, ou não indicados bens suficientes e idôneos, incidir na 

prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Visando conferir maior 

eficácia ao procedimento executivo e em atenção ao princípio da 

celeridade processual, fixo, desde já, em 15% sobre o valor atualizado da 

dívida a multa pelo ato atentatório, a qual reverterá em favor da parte 

exequente. No mais, tendo em vista que o processo executivo se dá no 

interesse do exequente portador do título não adimplido, determino, como 

medidas constritivas e indutivas ao adimplemento da dívida:a) Decorrido o 

prazo para apresentação de bens sem que a dívida esteja completamente 

garantida, incluindo os juros, custas processuais, honorários advocatícios 

e a multa por ato atentatório, certifique-se e: 1) OFICIE-SE ao INDEA-MT 

requisitando informações sobre o número e espécies de semoventes em 

nome do executado, determinando-se a suspensão da emissão de Guias 

de Transporte Animal e o bloqueio de toda movimentação de bovinos em 

nome do executado; 2) INSIRA-SE informação de indisponibilidade dos 

bens imóveis do executado por meio de sistema eletrônico nacional de 

indisponibilização; 3) Registre-se a inadimplência nos cadastros de maus 

pagadores por meio do Sistema SERASAJUD.b) Cumprido integralmente o 

item (d) sem que a dívida esteja ainda garantida, intime-se o executado 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, entregue em juízo sua CARTEIRA 

NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). Não entregue o documento no prazo,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 87709 Nr: 976-69.2014.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa De Credito de Livre Admissão de 

Associados Norte Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D C Pedroso - ME, Demar Correia Pedroso

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

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo havido constrição dos bens pertencentes aos executados, 

determino a lavratura do auto de penhora e avaliação dos bens constritos 

via RENAJUD, nomeando-se, desde já, a parte exequente como 

depositária dos veículos eventualmente apreendidos, sendo os valores 

insuficientes para garantir a dívida acrescida dos consectários, intime-se 

o executado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique quais são e 

onde se encontram os bens sujeitos à penhora, sob pena de, decorrido in 

albis o prazo, ou não indicados bens suficientes e idôneos, incidir na 

prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Visando conferir maior 

eficácia ao procedimento executivo e em atenção ao princípio da 

celeridade processual, fixo, desde já, em 15% sobre o valor atualizado da 

dívida a multa pelo ato atentatório, a qual reverterá em favor da parte 

exequente. No mais, tendo em vista que o processo executivo se dá no 

interesse do exequente portador do título não adimplido, determino, como 

medidas constritivas e indutivas ao adimplemento da dívida:a) Decorrido o 

prazo para apresentação de bens sem que a dívida esteja completamente 

garantida, incluindo os juros, custas processuais, honorários advocatícios 

e a multa por ato atentatório, certifique-se e: 1) OFICIE-SE ao INDEA-MT 

requisitando informações sobre o número e espécies de semoventes em 

nome do executado, determinando-se a suspensão da emissão de Guias 

de Transporte Animal e o bloqueio de toda movimentação de bovinos em 

nome do executado; 2) INSIRA-SE informação de indisponibilidade dos 

bens imóveis do executado por meio de sistema eletrônico nacional de 

indisponibilização; 3) Registre-se a inadimplência nos cadastros de maus 

pagadores por meio do Sistema SERASAJUD.b) Cumprido integralmente o 

item (d) sem que a dívida esteja ainda garantida, intime-se o executado 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, entregue em juízo sua CARTEIRA 

NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). Não entregue o documento no prazo, 

EXPEÇA-SE ofício ao DETRAN-MT determinando a inserção da suspensão 

do direito de dirigir em face da parte executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 95417 Nr: 2570-84.2015.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIANE TEODORO DA SILVA ME, Daiane 

Teodoro da Silva

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

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ) Não localizados ativos em contas bancárias nem veículos, ou sendo os 

valores insuficientes para garantir a dívida acrescida dos consectários, 

intime-se o executado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique quais 

são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora, sob pena de, 

decorrido in albis o prazo, ou não indicados bens suficientes e idôneos, 

incidir na prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Visando conferir 

maior eficácia ao procedimento executivo e em atenção ao princípio da 

celeridade processual, fixo, desde já, em 15% sobre o valor atualizado da 

dívida a multa pelo ato atentatório, a qual reverterá em favor da parte 

exequente. d) Decorrido o prazo para apresentação de bens sem que a 

dívida esteja completamente garantida, incluindo os juros, custas 

processuais, honorários advocatícios e a multa por ato atentatório, 

certifique-se e: 1) OFICIE-SE ao INDEA-MT requisitando informações sobre 

o número e espécies de semoventes em nome do executado, 

determinando-se a suspensão da emissão de Guias de Transporte Animal 

e o bloqueio de toda movimentação de bovinos em nome do executado; 2) 

INSIRA-SE informação de indisponibilidade dos bens imóveis do executado 

por meio de sistema eletrônico nacional de indisponibilização; 3) 

Registre-se a inadimplência nos cadastros de maus pagadores por meio 

do Sistema SERASAJUD.e) Cumprido integralmente o item (d) sem que a 

dívida esteja ainda garantida, intime-se o executado para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, entregue em juízo sua CARTEIRA NACIONAL DE 

HABILITAÇÃO (CNH). Não entregue o documento no prazo, EXPEÇA-SE 

ofício ao DETRAN-MT determinando a inserção da suspensão do direito de 

dirigir em face da parte executado.No mais, proceda o oficial de justiça à 

penhora dos bens indicados às fls. 25-27, e a sua avaliação, lavrando-se 

o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o 

executado.Realizada a penhora na presença do executado, reputar-se-á 

devidamente intimado, dispensando a expedição de novos atos.Após, 

intime-se o exequente para requerer o que de direito e voltem-me 
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conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 99786 Nr: 1318-12.2016.811.0087

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agro-Sitio Prod. Agrop. Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARINA MOISÉS MENDONÇA - 

OAB:210867

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovani Rodrigues Coladello 

- OAB:12.684 OAB/B, Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 A busca de veículos aptos à penhora, em nome da parte executado, 

através do sistema RENAJUD. A inserção do bloqueio deverá ser total, 

incluindo a proibição de circulação, nomeando-se, desde já, a parte 

exequente como depositária dos veículos eventualmente apreendidos.b) 

Não localizados ativos em contas bancárias nem veículos, ou sendo os 

valores insuficientes para garantir a dívida acrescida dos consectários, 

intime-se o executado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique quais 

são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora, sob pena de, 

decorrido in albis o prazo, ou não indicados bens suficientes e idôneos, 

incidir na prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Visando conferir 

maior eficácia ao procedimento executivo e em atenção ao princípio da 

celeridade processual, fixo, desde já, em 15% sobre o valor atualizado da 

dívida a multa pelo ato atentatório, a qual reverterá em favor da parte 

exequente. c) Decorrido o prazo para apresentação de bens sem que a 

dívida esteja completamente garantida, incluindo os juros, custas 

processuais, honorários advocatícios e a multa por ato atentatório, 

certifique-se e: 1) OFICIE-SE ao INDEA-MT requisitando informações sobre 

o número e espécies de semoventes em nome do executado, 

determinando-se a suspensão da emissão de Guias de Transporte Animal 

e o bloqueio de toda movimentação de bovinos em nome do executado; 2) 

INSIRA-SE informação de indisponibilidade dos bens imóveis do executado 

por meio de sistema eletrônico nacional de indisponibilização; 3) 

Registre-se a inadimplência nos cadastros de maus pagadores por meio 

do Sistema SERASAJUD.d) Cumprido integralmente o item (c) sem que a 

dívida esteja ainda garantida, intime-se o executado para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, entregue em juízo sua CARTEIRA NACIONAL DE 

HABILITAÇÃO (CNH). Não entregue o documento no prazo, EXPEÇA-SE 

ofício ao DETRAN-MT determinando a inserção da suspensão do direito de 

dirigir em face da parte executado.Após, intime-se o exequente para 

requerer o que de direito e voltem-me conclusos.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 29943 Nr: 1419-64.2007.811.0087

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Baronas de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2.287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, e por tudo mais que nos autos consta, declaro prescrito o 

crédito tributário, por conseguinte julgo extinto o processo de execução, 

nos termos do art. 924, inciso V, c/c 925 ambos do Código de Processo 

Civil.Fazenda Pública isenta de custas, na forma da Lei Estadual 

7.603/2001.Transcorrido o trânsito em julgado da sentença, arquive-se 

observando as baixas e anotações de estilo.P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 12409 Nr: 1527-98.2004.811.0087

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER DA SILVA MOVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424

 Trata-se de manifestação da parte executada visando o reconhecimento 

da impenhorabilidade do numerário bloqueado às fls. 108-109, devido 

tratar-se de valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos.É o suscinto 

relatório. Decido.Em análise do pedido de fls. 118-119, constata-se que 

não merece prosperar, uma vez que o deferimento do pedido de penhora 

on lineresultou no bloqueio de ativos financeiros junto à conta corrente de 

titularidade do executado, não logrando êxito a parte executada em 

comprovar que o valor bloqueado estava depositado em conta poupança, 

conforme preceitua o artigo 833, X, do CPC, vejamos:"Art. 833. São 

impenhoráveis:X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o 

limite de 40 (quarenta) salários mínimos;"Assim, não restando 

demonstrado nos autos que os valores constritos intregram o rol taxativo 

do artigo 833 do CPC, bem como sendo direito do credor ver seu crédito 

satisfeito, indefiro o petitório de fls. 118-119.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 4435 Nr: 1605-92.2004.811.0087

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Procuradoria da Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECCO & PINHEIRO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Antônio de Lima - 

OAB:3212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, e por tudo mais que nos autos consta, RECONHEÇO A 

PRESCRIÇÃO do crédito tributário e por conseguinte julgo extinto o 

processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso V, c/c 

925 ambos do Código de Processo Civil.Fazenda Pública isenta de custas, 

na forma da Lei Estadual 7.603/2001.Transcorrido o trânsito em julgado da 

sentença, arquive-se observando as baixas e anotações de estilo.P. R. I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 99440 Nr: 1113-80.2016.811.0087

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cecilia Machado Silveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Designo audiência instrução para a data de 03.10.2018, às 15h30min.

Cientifique-se que o não comparecimento da parte autora à audiência 

acarretará a extinção do processo por abandono.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 98714 Nr: 692-90.2016.811.0087

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Pasa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Designo audiência instrução para a data de 03.10.2018, às 15h30min.

Cientifique-se que o não comparecimento da parte autora à audiência 

acarretará a extinção do processo por abandono.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 98494 Nr: 551-71.2016.811.0087

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

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

 PARTE AUTORA: Tereza Borges da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Designo audiência instrução para a data de 03.10.2018, às 15h30min.

Cientifique-se que o não comparecimento da parte autora à audiência 

acarretará a extinção do processo por abandono.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 98184 Nr: 373-25.2016.811.0087

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Russy Maiara Pesovento 

Teixeira - OAB:OAB/MT-16048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Designo audiência instrução para a data de 03.10.2018, às 15h30min.

Cientifique-se que o não comparecimento da parte autora à audiência 

acarretará a extinção do processo por abandono.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 97978 Nr: 230-36.2016.811.0087

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jacir Suotniski

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Designo audiência instrução para a data de 03.10.2018, às 15h30min.

Cientifique-se que o não comparecimento da parte autora à audiência 

acarretará a extinção do processo por abandono.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82460 Nr: 1794-89.2012.811.0087

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAURO DE OLIVEIRA COUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elio Alceno Schowantz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adolfo Wagner Areco Gonzales 

- OAB:5438/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por ELIO ALCENO 

SCHOWANTZ contra a sentença prolatada às fls. 44-49, alegando 

contradição no julgado ao condenar a parte vencedora a pagar honorários 

advocatícios.

Os embargos foram interpostos no prazo de (05) cinco dias, previsto no 

artigo 1023 do NCPC.

É o necessário.

DECIDO.

Os embargos são tempestivos, razão pela qual os conheço e os aprecio.

 É de se observar que, em regra, somente é possível conferir caráter 

modificativo aos declaratórios, se existente omissão na decisão sobre 

questão debatida nos autos ou devidamente demonstrada a contradição e 

o manifesto equívoco do julgador.

Corroborando este entendimento colaciono a seguinte ementa 

jurisprudencial:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

CONTRADIÇÃO ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

ACOLHIDOS. 1. É imprescindível, para a oposição de embargos de 

declaração, que a parte demonstre a existência, na decisão embargada, 

de um dos pressupostos de seu cabimento, a saber, omissão, 

obscuridade ou contradição, nos termos do art. 535, incisos I e II, do CPC. 

2. A contradição verificada nada mais é do que mero erro material quanto 

à fixação do percentual de honorários advocatícios. 3. Embargos de 

declaração acolhidos, para correção de erro material. (Embargos de 

Declaração na Apelação Cível nº 0088252-11.2010.4.01.3800/MG, 1ª 

Turma do TRF da 1ª Região, Rel. Jamil Rosa de Jesus Oliveira. j. 

27.05.2015, unânime, e-DJF1 12.06.2015).”

Deste modo, ACOLHO os embargos de declaração interpostos pela 

requerida, contra a decisão proferida às fls. 44-49.

Declaro, pois, que onde se lê: “Condeno o requerido nos honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), consoante 

disposto no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil”, passa a ter a 

seguinte redação:

“Condeno o requerente nos honorários advocatícios, que fixo em R$ 

500,00 (quinhentos reais), consoante disposto no artigo 85, § 2º, do 

Código de Processo Civil.”

Proceda-se com as anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 34411 Nr: 527-87.2009.811.0087

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ailto Menin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO- UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sue Ellen Baldaia Sampaio - 

OAB:11366/MT

 Proceda-se com a transferência do valor depositado às fls. 181v para a 

conta corrente informada às fls. 184-185.

Após, arquive-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112602 Nr: 201-15.2018.811.0087

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Levi de Almeida

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Redesigno a audiência instrução para a data de 03.10.2018, às 13h30min.

Cientifique-se que o não comparecimento da parte autora à audiência 

acarretará a extinção do processo por abandono.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 106367 Nr: 917-76.2017.811.0087

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fatima Albina de Souza Cunha

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 
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OAB:OAB/MT 15.523/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Designo audiência instrução para a data de 03.10.2018, às 13h30min.

Cientifique-se que o não comparecimento da parte autora à audiência 

acarretará a extinção do processo por abandono.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 104979 Nr: 129-62.2017.811.0087

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gezabel Justiniano dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Designo audiência instrução para a data de 03.10.2018, às 15h30min.

Cientifique-se que o não comparecimento da parte autora à audiência 

acarretará a extinção do processo por abandono.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 104187 Nr: 4144-11.2016.811.0087

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irene Antonio Santos Jesus

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Designo audiência instrução para a data de 03.10.2018, às 15h30min.

Cientifique-se que o não comparecimento da parte autora à audiência 

acarretará a extinção do processo por abandono.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103731 Nr: 3786-46.2016.811.0087

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odila Huber

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Designo audiência instrução para a data de 03.10.2018, às 15h30min.

Cientifique-se que o não comparecimento da parte autora à audiência 

acarretará a extinção do processo por abandono.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 101262 Nr: 2128-84.2016.811.0087

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDIR ALVES DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Designo audiência instrução para a data de 03.10.2018, às 15h30min.

Cientifique-se que o não comparecimento da parte autora à audiência 

acarretará a extinção do processo por abandono.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 100090 Nr: 1472-30.2016.811.0087

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Matilde Requena Volpato de Meneses

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Designo audiência instrução para a data de 03.10.2018, às 15h30min.

Cientifique-se que o não comparecimento da parte autora à audiência 

acarretará a extinção do processo por abandono.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 3258 Nr: 1-37.2000.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE PROSPERO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIOVALDO SANTOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDO SARTORE - 

OAB:8452-b/SC, Ivan Carlos Santore - OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROOSELENEY LEITE DE 

ANDRADE -9975-3187 (CEL) - OAB:5211

 Em razão do princípio da efetividade da jurisdição, DEFIRO a utilização do 

sitema INFOJU para requisitar informações sobre bens do executado.

Após requisição, aguarde-se resposta em secretaria.

 Vindo a resposta, junte-se e dê-se vista à parte exequente para requerer 

o que entender de direito, então voltem-me conclusos para decisão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 37660 Nr: 3735-79.2009.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICO STEVAN GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMARA B MENEGUINI ME, Terra FM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Henrique Alves - 

OAB:11.064-B OAB/MT

 Vistos em correição.

Recebo o pedido de cumprimento de sentença.

Intime-se o devedor, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, 

para cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 

2º, I, do NCPC), efetuando o pagamento do valor atualizado do crédito.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do NCPC. Em caso de pagamento parcial a multa e 

honorários recairá somente sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º o 

do NCPC).

 Se o devedor não efetuar tempestivamente o pagamento voluntário, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 
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expropriação, como dispõe o § 3º do art. 523 do NCPC.

 Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

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

executado, independente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 525 

do NCPC.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 93673 Nr: 1531-52.2015.811.0087

 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: RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Feitosa Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaderson Silva Bento - 

OAB:18153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INDEFIRO o pedido de habilitação dos sucessores.

A presente ação foi proposta antes do falecimento do requerido, de sorte 

que é inviável proceder a habilitação pretendida.

O que se tem, em verdade, é uma ação dirigida inicialmente à pessoa 

falecida.

Assim, ausente capacidade de ser parte do requerido, de rigor a extinção 

do feito.

Ante o exposto, JULGO EXINTO o presente processo sem resolução de 

mérito, na forma do art. 485, IV do Código Processual vigente.

Custas pelo autor.

Sem sucumbências dada ausência de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 91758 Nr: 537-24.2015.811.0087

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Aurelio Cardoso - 

OAB:18.700/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-OAB/MT-A

 A ação tem por objeto a redução de garantias hipotecárias oferecidas em 

razão da concessão de crédito rural.

A garantia oferecida ao banco requerido, conforme deduzido na exordial, 

atinge o valor de R$ 11.781.172,00, enquanto o crédito obtido é no valor 

R$ 410.969,88. Assim, o objeto da causa refere-se a garantia excedente 

superio a 11 milhoões de Reais. Não obstante a expressividade do valor, a 

parte autora conferiu à causa, inexplicavelmente, o valor de R$ 788,00 

(setecentos e oitenta e oito Reais. Assim, retifico de ofício o valor da 

causa para o montante equivalente a 10% sobre o valor da diferença da 

garantia, fixando-a, desta forma em R$ 1.000.000,00 (um milhão de Reais).

Ainda, verifico que os imóveis dados em garantia hipotecária estão 

localizados na jurisdição da Comarca de Terra Nova do Norte, além disso, 

a parte autora também reside naquela comarca, não havendo, a princípio, 

razão jurídica para que o processo tramite em Guarantã do Norte.

Desta forma, intime-se a parte autora para adimplir as custas 

remanescentes, calcualdas sobre o valor da causa ora arbitrado, bem 

como apresentar comprovante de residência nesta jurisdição. Fixo o prazo 

de 15 (quinze) dias. Decorrido sem cumprimento, o processo será extinto 

por abandono e o autor condenado às verbas sucumbencias e custas 

incidentes sobre valor ora atribuído à causa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 38494 Nr: 695-55.2010.811.0087

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ruy Barbosa Marinho Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO ECCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ruy Barbosa Marinho Ferreira - 

OAB:3.596-A/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 Intime-se o executado para que apresente aos autos intrumento dea 

procuração uma vez que o substabelecimento não encontra lastro em 

nenhum instrumento de mandato encartado aos autos.

Em que pese a ausência de instrumento de mandato, em razão da 

instrumentalidade das formas, observo que de fato não houve intimação 

do executado para adimplir a dívida, promovendo-se, desde logo, a 

penhora do bem imóvel.

Não obstante a erronia, é certo que quisesse o executado adimplir o 

débito, o teria feito quando da comunicação da penhora, não sendo 

razoável que agora, passados mais de 4 (quatro)anos da constrição 

inicial, anule-se aquele registro tão somente para oportunizar o pagamento 

espontâneo.

Não obstante, diante da ausência de intimação para pagamento, inviável a 

incidência da multa constante do art. 475-J, do CPC vigente à época.

 Ademais, de fato há aparente excesso de execução na medida em que 

os juros e correções incidentes foram contados a contar da citação do 

processo de conhecimento, o que não se mostra consentâneo com a 

natureza da dívida.

Intime-se o exequente para que apresente novo cálculo do crédito. Na 

ausência de intimação para pagamento voluntário do executado, os juros e 

correções sobre a crédito primevo deverão ter como termo inicial a data 

da penhora, qual seja 18.12.2013.

Em razão do elevado valor do bem penhorado, faculto ao executado sua 

substituição, mediante apresentação de bem suficiente e idôneo para o 

completo adimplemento da dívida.

Concedo às parte o prazo comum de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86174 Nr: 2086-40.2013.811.0087

 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: Pneulink Com. Imp de Pneus LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Glaucelli Lopes de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleber Junior Stiegemeier - 

OAB:OAB/MT 12.198-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A lei processual considera impenhoráveis os móveis e utensílios que 

guarnecem a residência do devedor, exceto aqueles que ultrapassem o 

padrão médio comum. Assim, não tendo o exequente individualizado os 

bens que pretende ver penhorados, inviável o deferimento do pedido.

Restando frustada a penhora on line via BACENJUD e bloqueio de veículos 

via RENAJUD DETERMINO:

1) OFICIE-SE ao INDEA-MT requisitando informações sobre o número e 

espécies de semoventes em nome do executado, determinando-se a 

suspensão da emissão de Guias de Transporte Animal e o bloqueio de 

toda movimentação de bovinos em nome do executado; 2) INSIRA-SE 

informação de indisponibilidade dos bens imóveis do executado por meio 

de sistema eletrônico nacional de indisponibilização; 3) Registre-se a 

inadimplência nos cadastros de maus pagadores por meio do Sistema 

SERASAJUD.

Intime-se o executado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, entregue em 

juízo sua CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). Não entregue o 

documento no prazo, EXPEÇA-SE ofício ao DETRAN-MT determinando a 

inserção da suspensão do direito de dirigir em face da parte executado.

Após, vistas ao exequente para requerer o que de direito no prazo de 

5(cinco )dias sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117587 Nr: 3879-38.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juizo da 8ª Vara Criminal de Cuiabá-MT, Juízo 

de Direito da Comarca de Guarantã do Norte - MT, Diogo da Costa Leite 

Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogerio Teopilo da Cruz - 

OAB:MT/21.521/O
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 A fim de dar cumprimento a carta precatória recebida, designo a 

audiência para a data de 27 de setembro de 2018, às 14h40min.

Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 98540 Nr: 575-02.2016.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdGdN-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VBG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adolfo Wagner Areco 

Gonzales - OAB:5438/MT

 Considerando a visita da Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro - 

Corregedora-Geral da Justiça agendada para a data de 03.09.2018,

redesigno a audiência para a data de 13 de setembro de 2018, às 

15h50min.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 210 Nr: 25-40.1991.811.0036

 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: Ceres Leda de Almeida Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Italo Trazi, Egidio Raul Trazi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Valadares Lopes 

Rocha Maciel - Defensor Público/MT - OAB:Mat. 100350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Affonso Flores Shendroski - 

OAB:21.669/O, Luiz Antônio Vilela - OAB:4195/MT

 Intimar a Sr. IZAURA MARIA DA SILVA através de seu advogado Dr. 

AFFONSO FLORES SCHENDRASKI, OAB/MT 21.669/O, do inteiro teor da r. 

despacho profeiro as fls,495.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 9486 Nr: 733-65.2006.811.0036

 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: Lurdes Costa Ferreira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8.740-A, Miriam Lourenço de Oliveira - OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Cezar Moreno 

Pessoa - OAB:3.920/MT

 PROCESSO/CÓD. Nº 9486

Vistos etc.

Preenchidos os requisitos, defiro a habilitação dos herdeiros, para que 

estes possam dar prosseguimento no feito.

Assim, faça constar na capa dos autos os nomes dos herdeiros.

Ato contínuo, intimem-se os autores para requererem o que entenderem 

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

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 25 de agosto de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 58092 Nr: 1568-33.2018.811.0036

 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: Amália Matos de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Keni Marlova Forgiarini - 

OAB:16610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Nunes ArakaKi - 

OAB:

 Posto isso, não estando presentes os requisitos insertos no art. 300, do 

Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de Tutela Antecipada. 

Preenchidos os requisitos legais, condições da ação e pressupostos 

processuais, recebo a inicial.Inicialmente defiro os benefícios da justiça 

gratuita.Cite-se o réu da presente ação.Considerando o Ofício Circular 

AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, deixo de designar audiência de 

conciliação entre as partes, uma vez que demonstrou que não possui 

interesse na autocomposição. Desta feita, abra-se prazo para 

contestação, nos termos do art. 335, do Novo Código de Processo 

Civil.Consigne-se que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC, art. 

344).Decorrido o prazo certifique-se, havendo resposta, intime-se a parte 

autora para réplica.Após, conclusos. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se.Guiratinga/MT, 03 de julho de 2018.Aroldo José Zonta 

BurgarelliJuíz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 52587 Nr: 3039-21.2017.811.0036

 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: Luis Henrique de Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gislaine Inês de Lima Alves, Alberto Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

TERCEIROS E EVENTUAIS INTERESSADOS

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3039-21.2017.811.0036 – CI 52587

ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: LUIS HENRIQUE DE PAIVA

PARTE RÉQUERIDA: GISLAINE INÊS DE LIMA ALVES E ALBERTO ALVES

FINALIDADE: CITAÇÃO TERCEIROS E EVENTUAIS 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, para que, querendo, 

apresentem resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 

246 do Código de Processo Civil.

RESUMO DA INICIAL: LUIS HENRIQUE DE PAIVA, brasileiro, solteiro, 

empresário, portador do RG 340542731 SSP/SP, CPF nº 332.345.498-77, 

com endereço na Av. Marechal Rondon, nº 100, centro, na cidade de 

Tesouro – MT, CEP 78.775-000, por seu advogado que no final subscreve, 

com escritório profissional no endereço constante do rodapé, onde recebe 

intimações e notificações, email: guareschisergio@terra.com.br, 

comparecem, respeitosamente a presença de Vossa Excelência para, 

com fulcro nos artigos 1.238 e seguintes do Código Civil e, artigos 246 

parágrafo 3º e 259, inciso I do Código de Processo Civil, propor a presente 

AÇÃO DE USUCAPIÃO em face de GISLAINE INÊS DE LIMA ALVES e seu 

esposo ALBERTO ALVES, brasileiros, ela portadora do CPF nº 

853.099.159- 15 e do RG nº 5.986.785-7 SSP/PR, ambos com endereço na 

Rua Jundianópolis, 352, Bairro Vila Aiélo, na cidade de Jundiaí – SP, CEP 

13.206-540, pelo que expõe e requer: 1. Dos Fatos O Requerente possui 

como seu, de forma mansa, pacífica e ininterrupta, há mais de 15 (quinze) 

anos, contando o prazo da posse de seu antecessor Sr. Benedito José de 

Paiva, uma casa residencial edificada sobre o lote nº 06, da quadra 02, do 

município de Tesouro – MT. A posse do Autor é pública, respeitada pelos 

vizinhos, mansa e ininterrupta, tendo inclusive efetuada diversas reformas 

e melhorias no imóvel e jamais foi molestado na posse deste imóvel. 

Inquestionavelmente demonstrado, o exercício da posse mansa, pacífica, 

sem oposição e ininterrupta, com animus domini, por período superior a 15 

(quinze) anos, capazes de outorgar o domínio do imóvel ao Autor, 
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conforme a prova documental ora carreada aos autos e as demais a 

serem produzidas na instrução processual, vem a presença do Poder 

Judiciário exercer seu direito e requerer lhe seja outorgado o domínio dos 

imóveis abaixo descritos. 2. Da Individualização dos Lotes Lote 06, Quadra 

02, com área de 500,00 m2, matrícula nº 2.460 do CRI local; Frente com 10 

metros para a Rua Marechal Rondon; Lado Direito com 50 metros 

limitando-se com o Lote 7; Lado Esquerdo com 50,00 metros com o Lote 5; 

Fundo com 10,00 metros limitando-se com rua ainda sem nome. 4. Dos 

Pedidos. Em razão do exposto, com fundamento nos dispositivos legais 

preambularmente invocados, propõem a competente ação de usucapião, 

cuja sentença se constituirá em título hábil para registro no ofício imobiliário 

competente. REQUER: I – a citação dos Requeridos, via postal, no 

endereço indicado na preambular, para que, no prazo legal de 15 dias, 

contestem, caso queira, a presente ação de usucapião, sob pena de 

revelia; II – a citação, também por mandado através de Oficial de Justiça 

dos lindeiros: - PAULO SÉRGIO RODRIGUES DOS SANTOS, brasileiro, 

casado, portador do CPF nº 459.465.901-20 e do RG nº 1.991.668 

SSP/GO, com endereço no lote 07, da quadra 02, bairro Santa Terezinha, 

na cidade de Tesouro - MT; - JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA, brasileiro, 

casado, pedreiro, com endereço no lote 05, da quadra 02, bairro Santa 

Terezinha, na cidade de Tesouro – MT; III– intimação do representante do 

Ministério Público; IV – notificação dos representantes da Fazenda 

Federal, Estadual e Municipal; V – expedição de editais para que tomem 

conhecimento da presente ação os interessados ausentes, incertos e 

desconhecidos. Requer, ainda, que, uma vez promovidas as citações na 

forma da lei, tenha prosseguimento o feito até final sentença que o julgue 

procedente, para declarar o domínio do Autor sobre o imóvel de matrícula 

2.460 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tesouro – MT, 

expedindo o competente mandado para o seu, condenando os 

contestantes, se houver, no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, na forma do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Protestam por todo o gênero de provas e requerem a sua produção 

pelos meios admitidos em direito, em especial a prova testemunhal, 

inclusive depoimentos pessoais. Dá-se a causa o valor de R$ 30.000,00. 

Nestes termos, Pede e espera deferimento. Rondonópolis, 16 de outubro 

de 2017. CALIL MARQUES FAISSAL OAB/MT 17.948-B e SÉRGIO 

HENRIQUE GUARESCHI OAB/MT 9.724-B DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc. 

Citem-se os Requeridos e os confinantes da área disputada, para que, 

querendo, apresentem resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 246 do Código de Processo Civil. Citem-se, por edital, com prazo 

de 30 (trinta) dias, os Requeridos em lugar incerto e eventuais 

interessados. Intimem-se, pela via postal, os representantes das 

Fazendas Municipal, Estadual e da União para que manifestem eventual 

interesse, remetendo-lhes as cópias necessárias. Após, abra-se vista ao 

Ministério Público. Cumpra-se. Intime-se. Às providências. Guiratinga/MT, 

19 de Outubro de 2017. Aroldo José Zonta Burgarelli 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, Eliomária Duarte 

Carvalho, digitei.

Guiratinga - MT, 27 de agosto de 2018.

Valtemir dos Santos Rodrigues

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 11024 Nr: 311-56.2007.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iberico Sales Bezerra (Espólio), Maria Auxiliadora 

Bezerra, Dinar Souza Bezerra, Vanice Sales Bezerra Leite, Veronice 

Bezerra Moreira, Vera Lucia Bezerra, Genivaldo Sales Bezerra, Gerson 

Antoniio Bezerra, Genilson Sales Bezerra

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11045A/MT, Fernando Baldan Neto - OAB:13088-A/MT, 

Florisvaldo Antonio Baldan - OAB:11044 A / MT, Luciana Gulart 

Soares - OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Cristina Cardoso 

Zandonadi - OAB:5.319/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, foi assinado eletrônicamente o Alvará nº 

428919-6/2018, na importância de R$= 2.019,77 (Dois mil e dezenove reais 

e setenta e sete centavos) em favor de FERNANDO APARECIDO BALDAN, 

referente aos honorários sucumbênciais.

Guiratinga - MT, 27 de agosto de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 58685 Nr: 1789-16.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonir Tedesco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tales Passos de Almeida - 

OAB:MT 15217

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA

 VARA ÚNICA

Processo nº 1789-16.2018.811.0036

Código: 58685

Decisão.

Vistos etc.

Trata-se de denuncia em face de LEONIR TEDESCO, imputando-lhe a 

pratica do crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/03 – Estatuto do 

Desarmamento.

Ante a existência dos requisitos formais e materiais da denúncia (art. 41 

do Código de Processo Penal), ou seja, há prova da materialidade e 

indícios suficientes de autoria, RECEBO a denúncia nos seus termos.

 CITE-SE o acusado, pessoalmente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

mediante Advogado, responda à acusação, por escrito, inclusive juntando 

documentos, especificando provas e arrolando as testemunhas 

pertinentes, sob pena de preclusão, nos termos do art. 396-A, do CPP.

 Não apresentada à resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não 

constituir defensor, DETERMINO QUE SEJA NOMEADO DEFENSOR 

PÚBLICO para oferecê-la, no prazo de 10 (dez) dias.

 Venham aos autos certidão de antecedentes criminais do denunciado 

desta Comarca.

 Determino sejam solicitadas informações sobre os antecedentes do 

acusado no Instituto de Identificação do Estado de Mato Grosso e no 

Instituto Nacional de Identificação Criminal.

 Conforme exige o Art. 1.373, Inciso III, da CNCGCJ/MT, determino a 

comunicação do recebimento desta denúncia ao Distribuidor Criminal, ao 

Instituto de Identificação Estadual e Nacional, à Delegacia de Polícia local, 

bem como a alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de 

Informações Criminais (SINIC).

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Guiratinga/MT, 22 de agosto de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 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

 Motivo pelo qual, CONCEDO-LHE A PROGRESSÃO DE REGIME, devendo ir 

imediatamente do regime fechado para o semiaberto.Tendo em vista que 

nesta Comarca não há colônia agrícola, industrial ou estabelecimento 

similar, deve o recuperando ser posto imediatamente em liberdade, eis que 

o cumprimento de pena em regime mais gravoso do que deveria é nítida 
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violação a seus direitos constitucionais.Designo audiência admonitória 

para o dia 28 de maio de 2019 às 15h00, intime-o para que compareça ao 

ato.Proceda-se com a soltura do recuperando, EXPEDINDO-SE ALVARÁ 

DE SOLTURA, advertindo-o que o não comparecimento na audiência 

designada acarretará com o cometimento de falta, podendo ter novamente 

determinado sua segregação, devendo informar este juízo no prazo de 15 

(quinze) dias seu atual domicilio.Proceda-se com nova realização de 

cálculo de pena, devendo-se utilizar como data base o dia do alcance à 

progressão de regime, qual seja, 14/08/2018.Ciência ao Ministério Público 

e à defesa.Cumpra-se, expedindo o necessário.Itiquira-MT, 24 de agosto 

de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43427 Nr: 620-89.2016.811.0027

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISB, LVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 Vistos etc.

Considerando que no próximo dia 28 estarei realizando correição na 

Delegacia de Polícia local durante toda a manhã, redesigno a audiência 

outrora agendada para o dia 28 de maio de 2019 às 14hr30min.

Cumpram-se as formalidades necessárias para realização da audiência, 

expedindo o necessário.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Às providências.

Itiquira-MT, 23 de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42488 Nr: 199-02.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ivanildo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Vistos etc.

Considerando que no próximo dia 28 estarei realizando correição na 

Delegacia de Polícia local durante toda a manhã, redesigno a audiência 

outrora agendada para o dia 28 de agosto de 2018 às 12hr45min.

Cumpram-se as formalidades necessárias para realização da audiência, 

expedindo o necessário.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Às providências.

Itiquira-MT, 23 de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47508 Nr: 566-92.2018.811.0047

 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): I P PAULA, OLIMPIO LOPES NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-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. Seja intimada a parte autora, através de seu(s) patrono(s), a fim de 

recolha as custas referentes à distribuição e processamento da(s) 

Carta(s) Precatória(s) a ser(em) expedida(s) nos autos, mediante a 

emissão de guias no website do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, no link Emissão de Guias Online > Carta Precatória, cujos 

comprovantes deverão ser acostados aos presentes autos.

Jauru, 27 de agosto de 2018.

THIAGO SILVESTRE PERRUT

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 46328 Nr: 2194-53.2017.811.0047

 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 Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almeida Alimentos Ltda., Durval Alves de 

Almeida, MARIA DE LOURDES DELBEM ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 

17.980-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. Seja intimada a parte autora, por intermédio de seu(s) patrono(s), a fim 

de que efetue o pagamento referente à COMPLEMENTAÇÃO da diligência 

do Oficial de Justiça, a ser recolhida mediante Guia de Pagamento emitida 

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no link “Emissão 

de Guias Online” e, em seguida, “Emissão de Guia de Diligência”, no prazo 

de 15 (quinze) dias, identificando o local da intimação de cada 

intimando(a), devendo ser acostado aos autos o respectivo comprovante, 

possibilitando, assim, o cumprimento do mandado a ser expedido nos 

autos;

2. Seja intimada, ainda, que a emissão da referida Guia de Pagamento 

deverá ser realizada de modo a constar a correta identificação do 

processo, sob pena de inviabilizar o cumprimento do respectivo mandado.

Jauru, 27 de agosto de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 49750 Nr: 1875-51.2018.811.0047

 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: MMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANDERSON FREITAS DA COSTA 

- OAB:21490/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

ABRA-SE vista ao Ministério Público, nos termos do art. 109 caput, da Lei 

nº 6.015/73.

 Após, VOLTEM os autos conclusos.

 CUMPRA-SE, às providências.

Jauru/MT, 17 de agosto de 2018.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032628/8/2018 Página 449 de 504



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 49669 Nr: 1820-03.2018.811.0047

 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: Gilson Paulo dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 

- OAB:16637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ação previdenciária para concessão aposentadoria por idade 

de trabalhador rural, ajuizada por GILSON PAULO DOS SANTOS em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos 

autos.

RECEBO a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no artigo 

319, do Código de Processo Civil e não incidem as hipóteses do art. 321 

do mesmo diploma legal.

Diante dos documentos apresentados nos autos, ainda, pela própria 

natureza da demanda, DEFIRO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA, na forma do 

disposto no artigo 98 do Código Processo Civil, sem prejuízo de revogação 

ou modificação posteriormente caso seja constatada a capacidade 

financeira do beneficiado.

Por meio do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, a Advocacia 

Geral da União informa a desnecessidade de audiência de conciliação nos 

processos em que forem partes o INSS e demais autarquias federais, 

tendo em vista versarem sobre matéria fática, sobre a qual é vedada a 

formalização de acordo antes da completa instrução do feito. Sendo 

assim, deixo de designar audiência de conciliação e mediação, pois o 

expediente conciliatório acarretaria morosidade ao feito, atentando contra 

os princípios da celeridade e da economia processual.

CITE-SE o requerido para apresentar contestação no prazo de trinta dias 

(CPC, art. 335, inc. III c/c 231 c/c 183, §1º), devendo ser cientificado de 

que não respondendo presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados na inicial, salvo se o contrário resultar da prova dos autos (CPC, 

art. 344 c/c 345, inc. II).

 Após, à parte autora para impugnação em quinze dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 17 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 40336 Nr: 600-38.2016.811.0047

 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: ALÍCIA ALVES DA SILVA CARVALHO

 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. 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, 27 de agosto de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 46676 Nr: 35-06.2018.811.0047

 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): José Aparecido de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/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. Seja a parte exequente intimada, a fim de que proceda ao recolhimento 

das Diligências de Oficial de Justiça, nos termos da Certidão de 

Impulsionamento anexa à Ref. 8, vez que a guia apresentada não se 

encontra devidamente recolhida.

Jauru, 27 de agosto de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14728 Nr: 541-26.2011.811.0047

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JAURU - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo José de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rainério Espíndola - 

OAB:3521-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL em desfavor de PAULO JOSÉ DE SOUZA ambos 

devidamente qualificados nos autos.

O feito foi remetido ao arquivo provisório em razão de o valor exequendo 

não ter atingido o valor mínimo instituído no Provimento nº. 05/2012-CGJ.

Com vista dos autos, a exequente informou a quitação do débito, 

manifestando-se pela extinção e arquivamento da execução.

 É o relatório. Fundamento e decido.

No decorrer do procedimento, a parte devedora realizou o pagamento do 

débito à parte credora e, consequentemente, o objeto da execução se 

exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento da 

prestação exequenda.

 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.

Assim, diante do adimplemento do credito executado, DECLARO satisfeita 

a obrigação e JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença/execução, nos 

termos dos arts. 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Eventual penhora/arresto efetivada nos autos, fica prejudicada, devendo 

ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(ns), expedindo o necessário.

Deixo de condenar nos ônus sucumbenciais, ante o que dispõe os arts. 26 

e 39, da Lei n. 6.830/80 e pelo fato das Fazendas Federal, Estadual e 

Municipal serem isentas de custas judiciais e emolumentos.

Igualmente, deixo de fazê-lo em relação aos honorários advocatícios de 

sucumbência porque não ocorreu a atuação desse profissional de forma 

resistida no caso ou o oferecimento de embargos, o que exime a Fazenda 

- Enunciado n. 153 da Súmula do STJ.

Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de agosto de 2018.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito

Comarca de Juscimeira
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Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22426 Nr: 463-58.2013.811.0048

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LKFDS, VANDERLÉIA FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJALMA JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mullena Cristina Martins 

dos Santos - OAB:21.363

 Vistos em correição.

1. Conforme o artigo 1.010, §1º, do CPC/2015, INTIME-SE a parte apelada 

para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente as contrarrazões 

recursais.

2. Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º 

do artigo 1.009 do CPC/2015 ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 

1.010, §2º, do CPC/2015), INTIME-SE o apelante para 

manifestação/contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. A seguir, após a resposta, remetam-se os presentes autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (NCPC, art. 1007, parágrafo 

3º).

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 38221 Nr: 2173-74.2017.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDMIR DIAS ZAMBONINE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Defiro a emenda retro, motivo pelo qual, recebo a inicial, eis que 

preenche os requisitos legais previstos no artigo 319, do novo Código de 

Processo Civil e não incide nas hipóteses do artigo 321 do mesmo diploma 

legal.

2. Ademais, determino a liquidação da sentença atrelada à exordial, que 

deverá seguir pelo rito comum, nos termos do art. 509, inciso II, e art. 511, 

ambos do CPC.

3. Diante das especificidades da causa, de modo a adequar o rito 

processual ao caso concreto e visando empreender mais celeridade ao 

andamento processual, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação.

4. Consigno que a possibilidade da dispensa da realização da mediação 

neste momento processual encontra guarida no disposto no artigo 139, 

inciso VI do CPC/2015, que confere ao juiz o poder de dirigir o processo, 

podendo alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os 

às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

do direito.

Nesse sentido é o Enunciado n. 35 da Escola Nacional de Formação e 

Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM:

“Enunciado 35 - Além das situações em que a flexibilização do 

procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, pode o juiz, de 

ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às especificidades da 

causa, observadas as garantias fundamentais do processo”.

5. Por fim, assento que existindo a possibilidade de acordo, 

manifestando-se qualquer das partes pela audiência de conciliação, está 

poderá ser designada a qualquer momento, nada impedindo a sua 

realização durante o processamento do feito.

6. Citem-se os requeridos para, querendo, apresentar contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 511, do CPC).

7. Determino, ainda, que os requeridos exibam os documentos solicita dos 

pela parte autora na exordial, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

art. 524 §4º e 5º, do CPC/2015.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juscimeira-MT, 27 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37598 Nr: 1869-75.2017.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FSDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190/MT

 Vistos em correição.

1. Trata-se de execução de alimentos, com as partes já qualificadas.

2. Foi informado o total cumprimento da obrigação (Ref: 27), demandando 

o arquivamento definitivo dos autos, uma vez que cumprido o objetivo 

processual.

3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito.

4. Indefiro o pedido contido no último parágrafo do petitório de Ref: 27, uma 

vez que o bloqueio realizado no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS) foi em outro processo, conforme documento juntado em Ref: 22.

Sem custas e honorários advocatícios, eis que tratam-se de partes 

beneficiárias da gratuidade da justiça.

5. Após o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo-se as anotações 

de estilo, dando-se baixa e arquivando-se os autos.

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

Juscimeira-MT, 27 de agosto de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 44290 Nr: 46-92.2008.811.0109

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU BUENO DE GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENTIL BELLORINI MEZZALIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO FURIM - 

OAB:6543/MT

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

OAB:11.265

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para se manifestar no prazo de 10 dias. 

Após, voltem conclusos.

Marcelândia/MT, 27 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60717 Nr: 688-26.2012.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EPDSC, MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RVG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:11.265

 Vistos, etc.

Consubstanciando a manifestação de fl. 271, DEFIRO o pedido de 

Ministério Público no que tange o cumprimento do mandado de prisão de fl. 

247, a ser realizado no endereço consignado a fl. 196, bem como o 
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registro do presente mandado no Banco Nacional de Mandados.

 CUMPRA-SE.

Marcelândia/MT, 27 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75305 Nr: 566-03.2018.811.0109

 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: GEAN CALISTRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Conforme verifico nos autos, ainda não foi realizado o estudo social pela 

Assistente Social, conforme determinado a fl. 20v, assim, Reitero e 

determinado novamente que a equipe multidisciplinar faça o estudo social 

e responda os quesitos de fl. 20v, com urgência.

Após, voltem os autos conclusos, para apreciação da liminar.

 Marcelândia/MT, 27 de agosto de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67872 Nr: 213-31.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISRAEL BULGARELLI GRELAK 

- OAB:22540/O

 Vistos.Consubstanciado a certidão à fl. 61, revogo a nomeação do 

advogado dativo às fls. 60.Destarte, não sendo possível a nomeação da 

Defensoria Pública, NOMEIO o Dr. ELITON REZENDE para promover a 

defesa do interesse do requerido José Pereira dos Santos.Tomando em 

conta a natureza da causa, FIXO os honorários do mencionado advogado 

em 10 URH.Nos termos do artigo 2º do Provimento nº 09/2007/CGJ, o 

advogado nomeado para o munus público não caberá os privilégios 

processuais garantidos aos Defensores Públicos. Deixo consignado os 

termos dos §§ 1º e 4º do mencionado provimento, para fins de 

conhecimento e advertência aos advogados nomeados(...)Registre-se, 

também, que são obrigações fundamentais para a percepção da 

remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 09/2007/CGJ): 1) 

patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos 

os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de 

instâncias superiores, se for o caso; 2) não receber do beneficiário 

qualquer remuneração a título de honorários profissionais. 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 prejuízo das sanções 

administrativas, penais e disciplinares.Oportunamente, na sentença do 

presente feito, será determinada a expedição de certidão em favor do 

Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.1)ANOTE-SE a 

presente nomeação no relatório a ser encaminhado semestralmente à 

Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do artigo 7º, do referido 

Provimento.2)INTIMEM-SE o advogado mencionado para requerer o direito, 

especialmente para oferecer defesa prévia.3)Após, façam-me os autos 

conclusos.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Marcelândia/MT, 27 de 

agosto de 2018.Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 50116 Nr: 653-03.2011.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSLM, CMBH, FSH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:5871/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a busca de veículos, via Sistema RENAJUD, requerido à fl. 123.

 Caso seja encontrado bem passível de penhora, PROCEDA À 

RESTRIÇÃO, valendo como termo o próprio extrato.

Neste caso, expeça-se mandado de penhora do bem.

Se a penhora for realizada integralmente com sucesso, INTIME-SE a parte 

Executada para apresentar embargos.

Apresentados os embargos, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar em igual prazo.

Não apresentados os embargos, CERTIFIQUE-SE e diga a parte credora 

em 10 (dez) dias.

Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a parte exequente para que 

indique, no prazo de 30 (trinta) dias, a existência de bens do devedor 

passíveis de penhora.

 Após, volte concluso.

Marcelândia, 27 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62415 Nr: 1097-65.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAVC-M, JAVC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:5871/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Consoante ao petitório às (fls. 94), defiro o requerimento.

EFETIVE-SE o bloqueio nas contas do executado através do sistema 

BACEN-JUD, na quantidade suficiente para o do valor atualizado da dívida. 

JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o bloqueio com 

sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo 

Sistema BACEN-JUD e que a quantia indicada seja transferida para a 

Conta única, na forma do item 2.19.5.1 da CNGC.

Se a penhora online for realizada com sucesso, INTIME-SE a parte 

Executada, para apresentar embargos no prazo de 15 (quinze) dias.

Não apresentados os embargos, CERTIFIQUE-SE e, nesse caso, fica 

desde já DEFERIDO o levantamento do valor depositado na forma a ser 

postulada pela parte Credora que deverá ser INTIMADA para se 

manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Caso a penhora online reste infrutífera, INTIME-SE a parte Exequente para 

pugnar o que entender de direito para o andamento do feito, no prazo de 

10 (dez) dias, sob as penas da lei.

Sendo infrutífera a penhora, volte concluso para apreciação dos demais 

requerimentos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 27 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64899 Nr: 176-38.2015.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: CDCDLADANM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Consoante ao petitório às (fls. 76), defiro o requerimento.

EFETIVE-SE o bloqueio nas contas do executado através do sistema 

BACEN-JUD, na quantidade suficiente para o do valor atualizado da dívida. 

JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o bloqueio com 
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sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo 

Sistema BACEN-JUD e que a quantia indicada seja transferida para a 

Conta única, na forma do item 2.19.5.1 da CNGC.

Se a penhora online for realizada com sucesso, INTIME-SE a parte 

Executada, para apresentar embargos no prazo de 15 (quinze) dias.

Não apresentados os embargos, CERTIFIQUE-SE e, nesse caso, fica 

desde já DEFERIDO o levantamento do valor depositado na forma a ser 

postulada pela parte Credora que deverá ser INTIMADA para se 

manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Caso a penhora online reste infrutífera, INTIME-SE a parte Exequente para 

pugnar o que entender de direito para o andamento do feito, no prazo de 

10 (dez) dias, sob as penas da lei.

Sendo infrutífera a penhora, volte concluso para apreciação dos demais 

requerimentos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 27 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75169 Nr: 466-48.2018.811.0109

 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): CASULA & CASULA LTDA EPP, Carlos Alberto 

Casula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 -SENTENÇA-

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, movida pelo BANCO 

BRADESCO S/A em face da CASULA & CASULA LTDA EPP e outro.

A parte exequente pugna à fl. 43 pela desistindo da ação e requer a 

extinção do processo sem julgamento de mérito.

É o relatório.

DECIDO.

 À fl. 43 a autora peticionou informando que não tem interesse no 

prosseguimento do feito e requer sua extinção.

Ante o exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da presente ação de busca 

e apreensão, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII e § 5º, do Código 

de Processo Civil.

Custas pela requerente.

Após o trânsito em julgado, promovam-se as anotações e baixas 

necessárias e arquivem-se os autos.

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

Marcelândia/MT, 27 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60563 Nr: 521-09.2012.811.0109

 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: SONIA EDUARDO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANI ALVES CONTREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT, REGINALDO ALVES - OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Vistos, etc.

Em face da ausência de expediente, decorrente da portaria nº 629/2018, 

que apontou como sendo ponto facultativo a data de 27/06/2018, 

REDESIGNO a audiência para o dia 23 DE OUTUBRO DE 2018, às 

15h10min.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Marcelândia/MT, 27 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63386 Nr: 500-62.2014.811.0109

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEL DO PRADO ANDRADE - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de SUSPENSÃO do feito formulado à fl. 258, no prazo de 

120 dias.

Fluído o mencionado lapso temporal, independentemente de novo 

despacho, INTIME-SE a parte exequente a dizer o que for de seu interesse 

no processo, no prazo de 20 (vinte) dias.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 27 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60807 Nr: 783-56.2012.811.0109

 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): R. A. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

LTDA - EPP, RONALDO LUIZ BASQUERA, ANGELA ALVES DA SILVA 

BASQUERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS ALEXANDRE DE 

MELO E RODRIGUES - OAB:8027-A/MT

 Vistos etc.

Consubstanciando a manifestação do Ministério Público à fl. 234, 

INTIME-SE o Município de Marcelândia para informar se possui interesse no 

recebimento das referidas madeiras relacionadas às fls. 38/50 e 132/148. 

Com a resposta, INTIME-SE a parte requerida para no prazo de 10 (dez) 

dias, apresentar o cumprimento da obrigação ou apresentar eventual 

proposta de nova destinação das referidas madeiras.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 27 de agosto de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71407 Nr: 338-62.2017.811.0109

 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): Waldemar Enge Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:21.593-A, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 81, conforme o previsto no art. 921, III, do CPC, 

devendo os autos ficar em arquivo provisório por 60 (sessenta) dias.

Após, intime-se as partes para requerem o que entenderem de direito, 

dentro do prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 27 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032628/8/2018 Página 453 de 504



 Cod. Proc.: 65099 Nr: 286-37.2015.811.0109

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

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

 PARTE AUTORA: VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA SANTOS DE SOUZA 

DORNELLES - OAB:13906-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Cite-se e intime-se a Fazenda Pública Estadual para efetuar o pagamento 

no prazo de 60 dias, conforme o previsto no art. 13 da Lei 12.153/2009, ou 

embargar a execução, sob pena de sequestro do numerário suficiente 

para a quitação da obrigação.

Marcelândia/MT, 27 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46545 Nr: 362-71.2009.811.0109

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMIR DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO CHAVES FREIRE - 

OAB:23165/O, Rogério Lavezzo - OAB:5709/MT

 Vistos etc.

INTIME-SE o Embargado para que no prazo legal, manifeste-se quanto aos 

embargos de execução fiscal interposto às fls. 62/67.

Decorrido o prazo acima sem manifestação, certifique-se.

Após, volte concluso.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 27 de agosto de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63714 Nr: 761-27.2014.811.0109

 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: ELISEANE ALVES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS MICHELLETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Vistos etc.

Intime-se a parte contrária para oferecer contrarrazões no prazo legal. 

Após, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens.

Antes da remessa ao Tribunal, observando o Sr. Gestor Judiciário as 

formalidades legais.

CUMPRA-SE.

Marcelândia, 27 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 69113 Nr: 758-04.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDSCLM, EPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Consoante ao petitório às (fls. 49/50), defiro o requerimento.

EFETIVE-SE o bloqueio nas contas do executado através do sistema 

BACEN-JUD, na quantidade suficiente para o do valor atualizado da dívida. 

JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o bloqueio com 

sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo 

Sistema BACEN-JUD e que a quantia indicada seja transferida para a 

Conta única, na forma do item 2.19.5.1 da CNGC.

Se a penhora online for realizada com sucesso, INTIME-SE a parte 

Executada, para apresentar embargos no prazo de 15 (quinze) dias.

Não apresentados os embargos, CERTIFIQUE-SE e, nesse caso, fica 

desde já DEFERIDO o levantamento do valor depositado na forma a ser 

postulada pela parte Credora que deverá ser INTIMADA para se 

manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Caso a penhora online reste infrutífera, INTIME-SE a parte Exequente para 

pugnar o que entender de direito para o andamento do feito, no prazo de 

10 (dez) dias, sob as penas da lei.

Sendo infrutífera a penhora, volte concluso para apreciação dos demais 

requerimentos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 27 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 68991 Nr: 718-22.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a busca de veículos, via Sistema RENAJUD, requerido à fl. 41.

 Caso seja encontrado bem passível de penhora, PROCEDA À 

RESTRIÇÃO, valendo como termo o próprio extrato.

Neste caso, expeça-se mandado de penhora do bem.

Se a penhora for realizada integralmente com sucesso, INTIME-SE a parte 

Executada para apresentar embargos.

Apresentados os embargos, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar em igual prazo.

Não apresentados os embargos, CERTIFIQUE-SE e diga a parte credora 

em 10 (dez) dias.

Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a parte exequente para que 

indique, no prazo de 30 (trinta) dias, a existência de bens do devedor 

passíveis de penhora.

 Após, volte concluso.

Marcelândia, 27 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70793 Nr: 1711-65.2016.811.0109

 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: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAAT0, MAAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Consoante ao petitório às (fls. 41/44), defiro o requerimento.

EFETIVE-SE o bloqueio nas contas do executado através do sistema 

BACEN-JUD, na quantidade suficiente para o do valor atualizado da dívida. 

JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o bloqueio com 

sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo 

Sistema BACEN-JUD e que a quantia indicada seja transferida para a 

Conta única, na forma do item 2.19.5.1 da CNGC.

Se a penhora online for realizada com sucesso, INTIME-SE a parte 

Executada, para apresentar embargos no prazo de 15 (quinze) dias.
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Não apresentados os embargos, CERTIFIQUE-SE e, nesse caso, fica 

desde já DEFERIDO o levantamento do valor depositado na forma a ser 

postulada pela parte Credora que deverá ser INTIMADA para se 

manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Caso a penhora online reste infrutífera, INTIME-SE a parte Exequente para 

pugnar o que entender de direito para o andamento do feito, no prazo de 

10 (dez) dias, sob as penas da lei.

Sendo infrutífera a penhora, volte concluso para apreciação dos demais 

requerimentos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 27 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 40517 Nr: 279-60.2006.811.0109

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa 

de S. Soares - OAB:, Olga Geny de Almeida Alves - OAB:2.606 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a busca de veículos, via Sistema RENAJUD requeridos à fl. 83. 

Caso seja encontrado bem passível de penhora, PROCEDA À RESTRIÇÃO, 

valendo como termo o próprio extrato.

Se a penhora for realizada integralmente com sucesso, INTIME-SE a parte 

Executada para apresentar embargos.

Apresentados os embargos, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar em igual prazo.

Não apresentados os embargos, CERTIFIQUE-SE e diga a parte credora 

em 10 (dez) dias.

Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a parte exequente para que 

indique, no prazo de 30 (trinta) dias, a existência de bens do devedor 

passíveis de penhora.

 Após, volte concluso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia, 27 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77267 Nr: 1615-79.2018.811.0109

 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): LAMINADOS MARCELANDIA LRDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Recebo a inicial em todos os seus termos.

CITE-SE a parte requerida para realizar o pagamento do valor pleiteado, no 

prazo de 15 (quinze) dias, devendo constar no mandado que, se não 

forem opostos embargos no mesmo prazo, constituir-se-á de pleno direito, 

o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo, 

nos termos do artigo 701, caput e § 2° do Código de Processo Civil (Lei 

13.105/2015).

Fixo, desde já, os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) do 

valor da causa (artigo 701 do Código de Processo Civil).

Consigne-se que caso a parte Ré quite o valor pleiteado, ficará isenta de 

custas, artigo 701, § 1° da norma mencionada.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 27 de agosto de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77721 Nr: 1894-65.2018.811.0109

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LODT, MRDTJ, MFDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEGISLÉIA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:22513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

RECEBO a inicial em todos os seus termos.

Comprovada a relação de parentesco às (fls. 15/17), DEFIRO o pedido de 

alimentos provisórios, na proporção de 50,00% do salário mínimo vigente, 

correspondente à R$ 477,00 (quatrocentos e setenta e sete reais), valor 

este para ambos os filhos, os quais deverão pagos a partir da citação, 

colocando o valor a disposição da representante legal dos infantes, sendo 

que poderá ser modificado a qualquer tempo, acaso se verifique ser outra 

a realidade do binômio possibilidade/necessidade.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 03/10/2018 às 17h00min.

 CITE-SE e INTIME-SE o requerido, e INTIME-SE o representante legal da 

parte autora, a fim de que compareçam à audiência, acompanhados de 

seus procuradores, importando a ausência desta em extinção e 

arquivamento do processo e daquele em confissão e revelia (artigo 7° e 8° 

da Lei 5.478/68).

Na audiência, se não houver acordo, iniciará o prazo de 15 dias para 

contestação do requerido, independentemente de nova intimação.

DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, conforme requerido.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Marcelândia/MT, 27 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 76651 Nr: 1313-50.2018.811.0109

 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): BRAZ MOREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, presente os requisitos do Decreto Lei 911/69, DEFIRO A 

LIMINAR solicitada, determinando por consequência à expedição do 

mandado de busca a apreensão do bem e seus documentos, 

depositando-os em mãos do requerente através de seu 

responsável.Executada a liminar, CITE-SE os requeridos, para querendo, 

no prazo de 05 (cinco) dias, contados do cumprimento da liminar, pagar 

integralmente a dívida, conforme os valores apresentados na inicial, 

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

do Dec. Lei 911/69, sendo que poderá apresentar resposta no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da execução da liminar, mesmo que tenha 

exercido a faculdade prevista no artigo 3°, § 2° do Dec. Lei 911/69.Caso 

haja necessidade, autorizo o uso de força policial e ordem de 

arrombamento, conforme previsão do artigo 846 do CPC/2015.Depois de 

efetuada a busca a apreensão, consigne-se a mesma no RENAVAM por 

intermédio do sistema Renajud, a fim de evitar a venda para terceiros. 

Caso seja executada a liminar com a efetiva busca e apreensão do bem, 

passados 05 (cinco) dias sem que a parte requerida realize o pagamento 

da dívida, defiro o pedido da parte para que seja consolidada a 

propriedade e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credo 

fiduciário, nos termos do § 1° do artigo 3° do Decreto Lei 911/69.Por fim, 

não sendo o bem encontrado ou estando o mesmo na posse de terceiro, 

INTIME-SE a parte autora para a faculdade prevista no artigo 4° do Decreto 

lei 911/69.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Marcelândia/MT, 27 de 

agosto de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77677 Nr: 1878-14.2018.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Navarro Arte em Móveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUCHÊ COMÉRCIO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FOSS - OAB:66112

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.CITE-SE o executado para, no prazo de três (03) dias, 

efetuarem o pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e 

honorários advocatícios (artigo 829, caput, do CPC/2015) sob pena de 

penhora de tantos bens quantos bastem para a garantia do débito e seus 

acréscimos.Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do 

mandado, o oficial de justiça PROCEDERÁ DE IMEDIATO à penhora de bens 

e sua avaliação, devendo a avaliação feita pelo Oficial de Justiça conter 

todos os elementos necessários ao ato e não mera estimativa de valor, 

INTIMANDO na mesma oportunidade, as partes executadas (artigo 829, § 

1° c/c artigo 870 e ss. do CPC/2015).(...)CONSIGNE-SE no mandado a 

faculdade conferida aos devedores contida no artigo 916 CPC/2015.Não 

sendo encontrados bens para constrição, INTIME-SE as partes 

executadas para que indique bens passíveis de penhora.FIXO os 

honorários advocatícios em de 10% do valor da causa, in verbis artigo 827 

do CPC/2015. Para o caso de integral pagamento da dívida, no prazo de 

três dias, a verba honorária ora fixada será reduzida pela metade (§ 1° 

artigo 827 do CPC/2015).Caso as partes executadas não sejam 

encontradas, ou não seja encontrado bem suscetível de penhora, bem 

como os executados deixem de cumprir o item 09 do presente despacho, 

diga a parte credora em 10 (dez) dias, sob pena de suspensão da 

execução e posterior arquivamento dos autos, nos termos do artigo 921, 

inciso III, § 1° do CPC/2015.Permanecendo a parte exequente inerte, 

declaro suspenso o processo pelo prazo de um ano (artigo 921, inciso III 

do CPC). Decorrido o prazo de 01 (um) ano sem que seja localizado os 

executados ou encontrado bens penhoráveis, determino o arquivamento 

dos autos.Caso haja pagamento, diga a parte exequente em 05 (cinco) 

dias, ficando ciente que a inércia implicará em presunção de quitação e 

e x t i n ç ã o  d a  e x e c u ç ã o . C U M P R A - S E  e x p e d i n d o  o 

necessário.Marcelândia/MT, 27 de agosto de 2018. Rafael Siman Carvalho 

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72866 Nr: 1175-20.2017.811.0109

 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): SIDNEI ARI BELLINCANTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Batista de Aguiar - 

OAB:3537/MT, FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - OAB:3047/O

 Vistos etc.

Vistas ao Ministério Público.

 Marcelândia/MT, 27 de agosto de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77125 Nr: 1538-70.2018.811.0109

 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: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CESAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Cuida-se de ação cominatória para pagamento de diferença 

com pedido de liminar ajuizada por Município de Marcelândia/MT em 

desfavor da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso -MT.Aduz que 

necessita do recebimento dos repasses efetuados pelo Governo do 

Estado de Mato Grosso em relação ao FETHAB (Fundo Estadual de 

Transporte Habitação), criado pela Lei Estadual 7263/2000, e alterado por 

diversas outras conforme fls. 22/49, bem como juntou o Decreto Estadual 

441/2016 que regulamenta o FETHAB. (...)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, verifico que é necessária uma certa cautela, uma vez que se está 

diante de valores vultosos. Ademais, é necessário analisar bem o 

preenchimento dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, 

considerando que os repasses não vem ocorrendo desde 2016, não 

sendo recente este provável descumprimento da obrigação por parte da 

requerida.Por esta razão, deixo de analisar por ora o pedido de tutela 

liminar, postergo a análise da medida liminar para após da manifestação do 

requerido nos autos, fato que possibilitará a este Juízo, melhor instrução 

do processo.CITE-SE a parte ré para, querendo, contestar a ação 

conforme (artigo 183 do Novo Código de Processo Civil).Após a 

contestação, ciência ao Ministério Público, para atuar como fiscal da lei. 

Em seguida, voltem os autos conclusos para a decisão.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Marcelândia/MT, 27 de agosto de 2018.Rafael 

Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50234 Nr: 90-66.2012.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E E L DE LIMA ME (AUTO ELÉTRICA CENTRAL), 

ERCI EDUARDO LEMES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:OAB/MT 8.184-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 intimação do 

requerido, devendo juntar aos autos a guia recolhida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53297 Nr: 1405-95.2013.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEDRO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT

 Código nº 53297

Processo nº 1405-95.2013.811.0111

Classe – Assunto: Ação Penal – Procedimento Sumário

Autor: Ministério Público Estadual

Acusado: José Pedro Teixeira

Vistos.

DEFIRO os requerimentos do Ministério Público de fls. 71.

Para tanto, INTIME-SE o acusado para que, no prazo de 05 (cinco) dias 

comprove o pagamento das prestações pecuniárias (3ª e 4ª parcela), bem 

como justifique o descumprimento do comparecimento bimestral e 

obrigatório em Juízo, conforme os termos do oferecimento da proposta de 

suspensão condicional do processo (fls. 63).

No mais, REVERTA-SE em favor do Conselho das Execuções Penais do 

Município de Matupá, o valor recolhido nos autos a título de fiança às fls. 

28.

 Decorrido o prazo com ou sem resposta, ABRA-SE VISTA ao Ministério 

Público para manifestação.

Cumpra-se.
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Matupá/MT, 21 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 31324 Nr: 346-14.2009.811.0111

 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: ANTONIO MACIEL MILHOMEM

 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 31324

Processo nº 346-14.2009.811.0111

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

 Exequente: Antônio Maciel Milhomem

Executado: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

Primeiramente, ante o teor da certidão de fls. 122, intime-se o patrono 

constituído pelo requerente para informar o atual endereço deste, no 

prazo de 05 dias.

Após, expeça-se novamente a respectiva RPV.

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.: 58651 Nr: 1457-23.2015.811.0111

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA WASIAK, ALZIRA LUIZA 

SACHETTI WASIAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:5416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO 

MANHAGUANHA - OAB:6857

 Autos nº 1457-23.2015.811.0111

Código nº 58651

Vistos.

Trata-se de embargos à execução vertida pelo INSS em face da pretensão 

executória apresentada pela parte exequente.

À Ref. 03, este Juízo recebeu os embargos e determinou a intimação da 

parte embargada para manifestar-se.

É o breve relato. Fundamento e DECIDO.

Pois bem.

Após a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, não há mais 

necessidade de instauração de processo de execução autônomo, 

passando a ser realizada, a impugnação a execução nos próprios autos. 

Vejamos:

O artigo 535 do Código de Processo Civil dispõe que:

“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, podendo arguir(...)”

Dessa forma, em observância ao artigo supracitado, determino o traslado 

do presente pedido ao processo principal, devendo o patrono do 

exequente ser intimado a se manifestar, inclusive quanto aos pontos 

eventualmente não controvertidos pelo executado (art. 535, § 4º NCPC), 

no prazo de 10 dias.

Outrossim, intime-se pessoalmente a parte exequente para manifestar-se 

acerca da Impugnação à Execução.

Após, remetam conclusos para deliberação os autos principais.

Por fim, DETERMINO o ARQUIVAMENTO destes autos pelos motivos acima 

delineados.

Matupá/MT, 27 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 57431 Nr: 925-49.2015.811.0111

 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: Ivanio Asunção Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rozilene Gomes Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA SARZI SARTORI 

AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 Processo nº 925-49.2015.811.0111 (Código 57431)

Classe – Assunto: Regulamentação de Guarda

Requerente: Ivanio Assunção Souza

Requerido: Rozilene Gomes Ribeiro

Vistos.

Trata-se de Ação de Regulamentação de Guarda proposta por Ivanio 

Assunção Souza em face de Rozilene Gomes Ribeiro, ambos qualificados 

nos autos.

No decorrer do procedimento, em simples petição, o requerente 

manifestou não possuir mais interesse no prosseguimento do feito, pois o 

menor está residindo com sua genitora desde dezembro de 2016 

conforme ref.62.

Instado, o Ministério Público manifestou favorável à extinção do feito.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Fundamento e decido.

Tendo em vista que a parte requerente manifestou não subsistir o 

interesse no feito, resta ao Juízo apenas a homologação de sua 

desistência.

Posto isso, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação para que surta 

os seus jurídicos e legais efeitos, consoante inteligência do artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, razão por que JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais, cuja 

exigibilidade ficará suspensa em razão do deferimento dos benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

Sem prejuízo, ante o teor da petição de Ref. 67, reduzo proporcionalmente 

o valor dos honorários arbitrados em favor da advogada Dra. Melissa 

Sarzi Sartori Azevedo para o correspondente a 3 URH, considerando a 

sua atuação técnica - orientação da parte, elaboração da peça inicial e 

acompanhamento processual.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas 

devidas.

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

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 24 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55668 Nr: 17-89.2015.811.0111

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDLS, CMDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 17-89.2015.811.0111 (Código 55668)

Classe – Assunto: Execução de Alimentos

Exequente: Clarice Maria de Lima

Executado: Arseli Senh

Vistos.

1) Tendo em vista o teor da renúncia inclusa (ref.43), NOMEIO em 

substituição o causídico Dr. KASSIO ROBERTO PEREIRA para patrocinar o 

interesse da requerente, cujos honorários serão proporcionalmente 

arbitrados ao final da demanda.

INTIME-SE o advogado nomeado da presente decisão.

2) Reduzo proporcionalmente o valor dos honorários arbitrados em favor 

da advogada Dra. Melissa Sarzi Sartori Azevedo para o correspondente a 

2 URH, considerando a sua atuação técnica - orientação da parte, 
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elaboração da peça inicial e acompanhamento processual.

3) Cumpra-se a determinação judicial pretérita de ref.41.

4) 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.: 63588 Nr: 1911-66.2016.811.0111

 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: Marcelino Michel

 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:

 “Vistos. 1) Ausente a parte autora, REDESIGNO a presente audiência 

para o dia 29 de agosto de 2108 às 12h15min. Saem os presentes 

intimados. Intimem-se os demais.”

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 56056 Nr: 1045-10.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Xavier

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

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar acerca de Exceção 

de Pré-executidade de Ref: 52, requerendo o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 71382 Nr: 1395-27.2018.811.0030

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Escolástica Santana de Almeida Eugênio

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO QUEIROZ COELHO DA 

CRUZ - OAB:16006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para impugnar a contestação 

apresentada, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 60951 Nr: 4213-20.2016.811.0030

 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: Adão Cardozo de Nazareth

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandra Nishimoto Braga 

Savoldi - OAB:MT - 9.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que sejam intimadas as partes para manifestarem acerca da 

complementação perial, requerendo o que entender de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22829 Nr: 1442-45.2011.811.0030

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. Borges e Tavares - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria de Fazenda Pública do Estado de 

Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Ribeiro - OAB:3562B - 

MT, Vânia dos Santos - OAB:11.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Geral do 

Estado - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e da CNGC, art. 971, intimo Vossa 

Senhoria para que, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante Art. 7º, do 

Provimento 12/2017-CGJ, recolha as custas judiciais pendentes (arts. 574 

e 575 da CNGC), no valor de R$ 637,34 (seiscentos e trinta e sete reais e 

trinta e quatro centavos).

 Intimo, ainda, que certificado o decurso de prazo sem o respectivo 

pagamento, será expedida certidão para fins de PROTESTOS OU DIVIDA 

ATIVA, a depender da origem do débito (art. 8º, § 1º e § 2°, Prov. 

12/2017-CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 46794 Nr: 1934-32.2014.811.0030

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antônio Vieira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane da Silva Campos Souza - 

OAB:15097

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84400, Lúcia Maria Lopes da Silva - 

OAB:24.253

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja a parte requerente intimada para, no prazo legal, 

apresentar impugnação à contestação apresentada na Ref. 20.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 14448 Nr: 811-43.2007.811.0030

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erlita de Almeida Queiroz Villagra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Euclides Velasco Rondon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bettania Maria Gomes Pedroso 

Harlos - OAB:6.522, Jair Fernandes da Silva Júnior - OAB:10.259, 

José Ely Queiroz - OAB:3751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Celestino Corrêa da 

Costa Neto - OAB:4611-A/MT

 DECISÃO

Vistos, etc.

 Haja vista a manifestação às fls. 881/882, indicando equivoco na juntada 

da procuração de fls. 872- vº, bem como a procuração juntada à fl. 885, 

DEFIRO o alvará pretendido, autorizando o levantamento dos valores na 

conta corrente informada às fl. 884.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 22829 Nr: 1442-45.2011.811.0030

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. Borges e Tavares - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria de Fazenda Pública do Estado de 

Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Ribeiro - OAB:3562B - 
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MT, Vânia dos Santos - OAB:11.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Geral do 

Estado - OAB:

 DESPACHO

Vistos etc.

Considerando a lotação deste Magistrado para jurisdicionar junto à 

Segunda Vara da Comarca de Juína/MT-Segunda Entrância, nos termos do 

Ato n° 192/2015-CMag, devolvo os autos à Secretaria da Vara a fim de 

renovar a conclusão ao Magistrado que me sucederá.

Cumpra-se.

Nobres/MT, 12 de dezembro de 2016.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42514 Nr: 79-73.2018.811.0031

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odílio Balbinotti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Horácio Capeletto, Juvenal Capeletto, 

Wagner Capeletto, Cristiane Zavatine Capeletto, Mariluce Tafelli Capeletto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ligia Vanessa Belido 

Barbosa - OAB:58.371- PR, Mablon Fraga - OAB:59740 - PR

 Intimo a parte EXEQUENTE para que proceda o recolhimento das custa e 

taxas judiciárias para distribuição da carta precatória expedida com a 

finalidade de intimar o exequente Juvenal Capeletto, na comarca de 

Diamantino/MT.

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 48775 Nr: 281-72.2015.811.0090

 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: ABFDA, LFDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFDA, ADODA, LFFDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista ao advogado da requerente para querendo, 

impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46317 Nr: 660-81.2013.811.0090

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUCI DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÊXITO IMPORTADORA E EXPORTADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLE VALENÇA DE 

MEDEIROS - OAB:OAB/PE 17.828, NORAH LESSA DE ANDRADE - 

OAB:OAB/PE 11290-E

 INTIMAÇÃO dos(as) advogados(as) da parte requerida acerca do 

despacho de fl.115/117 resumidamente trnacrito:"Ante o exposto, 

INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA por não haver 

demonstração, ao menos por ora, da probabilidade de o direito existir e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do 

art. 300, “caput”, do NCPC. .. DEFIRO a produção de prova pericial 

pleiteada pela parte ré e, para tanto, NOMEIO como perito do Juízo a 

pessoa jurídica AGROPERÍCIA, inscrita sob CNPJ 28.079.375/0001-08, na 

pessoa de seu responsável técnico Miguel Lara Menegazzo, portador do 

CPF n° 324.566.058.88, inscrito(a) no CREA/MS sob o nº 13.288/D, 

estabelecida na Av. Miguel Sutil, n.° 8000, SL 1407, Bairro Jardim Mariana, 

Cidade e Comarca de Cuiabá, telefone n° (65) 99912-2865, endereço 

eletrônico contato@agropericia.com.br, independentemente de termo de 

compromisso, na dicção do art. 466 do NCPC, devendo o exame pericial 

ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, admitido, por uma vez, 

eventual pedido de prorrogação (art. 476 do NCPC)...DEFIRO a produção 

de prova oral consistente na oitiva das testemunhas e depoimentos 

pessoais das partes, razão pela qual DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o DIA 25 DE SETEMBRO DE 2018, ÀS 09H30, devendo as 

partes serem intimadas juntamente com seus respectivos advogados para 

comparecerem à audiência designada, acompanhadas das testemunhas 

arroladas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 61762 Nr: 1362-51.2018.811.0090

 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: JCFDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora não informou quem 

possui a guarda de fato das menores Lorena Cristina de Oliveira Pinheiro e 

Isadora de Oliveira Pinheiro.

 Assim, intime-se a parte autora para prestar esclarecimento, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comarca de Nova Monte Verde

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº 02/2018/DF

* O Edital n°02/2018/DF - referente à abertura de processo seletivo com a 

finalidade de credenciar pessoas físicas nas áreas de Fisioterapia e 

Psicologia - encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da Justiça 

Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77245 Nr: 1034-21.2018.811.0091

 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: Dorival Martines Molero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlindo Alves da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 77245 - Autos n. 1034-21.2018.811.0091
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 Despacho

Vistos etc.

Chamo o feito à ordem.

 Noto que o advogado peticionante, sob o pretexto de ter sido nomeado 

como advogado dativo para patrocinar os interesses do requerente, juntou 

aos autos, certamente por equívoco, um ofício com data de 05/08/2014 

(fls.16), relativo nomeação de outro advogado dativo e com outra 

finalidade, o que enseja a sua completa ausência de poderes de 

representação neste feito.

Nessa senda, noto que a conduta do peticionante poderá ser tida como 

violadora dos princípios da boa-fé processual, podendo, inclusive, 

caracterizar a litigância de má-fé ensejando, eventualmente, na imposição 

de sansões nas esferas cível, criminal e administrativas.

Desta forma, intime-se o advogado peticionante para juntar aos autos o 

instrumento de procuração no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob 

pena cancelamento da audiência agendada, extinção do feito sem 

resolução de mérito e condenação por litigância de má-fé.

Decorrido o prazo sem manifestação certifique e retornem conclusos para 

deliberações posteriores.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 23 de agosto de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 31593 Nr: 232-24.2008.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA ROSA LEMES

 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:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE SE MANIFESTE 

ACERCA DA IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50029 Nr: 234-52.2012.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE SOUZA MARQUES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO DE FLS. 100/101.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 30989 Nr: 408-37.2007.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR PETRY

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:OAB/MT 10.823, Nilson Jacob Ferreira - 

OAB:9845/MT, Thiago Domingues Siqueira - OAB:11004-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIDA PEREIRA JERONIMO - 

OAB:10.323/MT, SILMARA RUIZ MATSUBA - OAB:OBA/PR 32.553

 INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA QUE, NO PRAZO DE 05 

DIAS, SE MANIFESTEM ACERCA DA DECISÃO EM AGRAVO DE RECURSO 

ESPECIAL DE FLS. 327/329.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50122 Nr: 349-73.2012.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLANDINA CATARINA FRIGO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO MESQUITA DE 

LIMA - OAB:157219/SP, EDUARDO ASSUNÇÃO DE LIMA - 

OAB:14.601-MT, FABIANA DE LIMA - OAB:OAB/MT 14.068 B, HERALDO 

PEREIRA DE LIMA - OAB:112449/SP, LUCIANA DE LIMA - 

OAB:149020/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, APRESENTE AS 

SUAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO DA PARTE REQUERIDA.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79450 Nr: 528-97.2018.811.0106

 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: Otanibra Morais da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deuzoita Aalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Silveira Ladeia - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, pleiteia liminar de reintegração na posse para que a requerida saia 

de seu imóvel, podendo assim usufruir do bem em sua integralidade.É o 

relatório.RECEBIMENTO DA INICIALRecebo a inicial, uma vez que preenche 

os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal.DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇAConsiderando os documentos e elementos 

descritos na inicial, denota-se que o autor não possui capacidade 

financeira para suportar as custas do processo sem prejuízo de seu 

próprio sustento. Portanto, defiro a gratuidade da justiça, na forma do 

disposto no artigo 98, do Código Processo Civil. NOMEAÇÃO DE 

ADVOGADO DATIVONOMEIO o advogado militante nesta Comarca, Dr. 

Yann Dieggo Timótheo Souza de Almeida, para exercer a defesa do 

requerente, caso aceita a nomeação.Para tanto, fixo os honorários 

advocatícios em 08 URH, conforme tabela da OAB/MT, valor este que 

poderá ser reduzido em razão do encerramento precoce do feito e do zelo 

empregado pelo profissional.AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO 

PRÉVIAAnalisando os documentos que instruíram a inicial, entendo que é 

necessário promover audiência de justificação prévia (fl.08/12-v).Designo 

o dia 27 de setembro de 2018, às 14h00min(MT), para a realização de 

audiência de justificação prévia, para colher elementos para apreciar o 

pedido liminar.Cite-se a requerida para comparecer à audiência, conforme 

art. 562 do CPC, em cujo ato poderá intervir por intermédio de advogado, 

devendo constar no mandado as advertências de lei, e que o prazo para 

contestar a ação fluirá a partir da data da intimação da decisão que deferir 

ou não a liminar pleiteada.Intime-se a parte autora pessoalmente ou via seu 

causídico, caso o advogado nomeado acima aceite, para que compareça 

ao ato, acompanhada de até 03 (três) testemunhas.Intime-se. Cite-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 76789 Nr: 135-12.2017.811.0106

 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
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 PARTE AUTORA: Valdiza da Silva Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social INSS, a conceder a aposentadoria rural 

por idade ao Sra. VALDIZA DA SILVA OLIVEIRA, na base de um salário 

mínimo mensal, assegurando-lhe o pagamento das eventuais parcelas 

vencidas e devidas desde a data do requerimento administrativo 

20.06.2014, o que faço com fulcro no art. 201, §§ 12 e 13 CR/88 e art. 48, 

§§ 1.º e 2.º, da Lei Federal n. 8.213/91. E, por conseguinte, DECLARO 

resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPCAs parcelas 

vencidas serão acrescidas de correção monetária a partir dos 

respectivos vencimentos e de juros moratórios a partir da citação. A 

correção monetária será aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899 /81 

e legislação superveniente, de acordo com o Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, observados os termos 

do julgamento final proferido na Repercussão Geral no RE 870.947, em 

20/09/2017. Os juros moratórios serão calculados de forma global para as 

parcelas vencidas antes da citação, e incidirão a partir dos respectivos 

vencimentos para as parcelas vencidas após a citação. E serão de 0,5% 

(meio por cento) ao mês, na forma dos arts. 1.062 do antigo CC e 219 do 

CPC/1973, até a vigência do CC/2002, a partir de quando serão de 1% (um 

por cento) ao mês, na forma dos arts. 406 do CC /2002 e 161 , § 1º , do 

CTN . A partir de julho de 2.009, os juros moratórios serão de 0,5% (meio 

por cento) ao mês, observado o disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494 /97, 

alterado pelo art. 5º da Lei n. 11.960 /2009, pela MP n. 567, de 13.05.2012, 

convertida na Lei n. 12.703 , de 07.08.2012, e legislação 

superveniente.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. Isento o 

INSS das custas judiciais, em face do determinado pela Lei Estadual n. 

7.603 do Estado do Mato Grosso.Sentença não sujeita ao Reexame 

Necessário, nos termos do art. 496, §3°, do CPC, bem como porque líquida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 76453 Nr: 888-03.2016.811.0106

 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: VAdS, EAdS, MAdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ney Ricardo Feitosa de Paula 

- OAB:MT 17078/O, Ruana Caroline Silva Rios - OAB:MT 20743

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Acolho o parecer ministerial às fls. 50/50-v, intimem-se as partes para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem se têm interesse na produção 

de demais provas, justificando a pertinência, ou no julgamento antecipado 

da lide.

Em caso negativo, vista ao Ministério Público.

Após, retornem os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 70603 Nr: 530-77.2012.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdete Batista Moura

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909, Élvio Naves Ribeiro - OAB:MT 12650, Josicarmem 

Vilela Garcia - OAB:MT 13557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Valdete Batista Moura 

em face do INSS, apresentando os cálculos às folhas 126/126,verso.

Desta feita, INTIME-SE o Instituto Nacional do Seguro Social, na pessoa de 

seu representante legal, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, apresentar impugnação à execução, nos próprios autos, no 

prazo de 30 (trinta dias), ou concordar com o cálculo apresentado às fl. 

126/126,vero, na forma do artigo 535, do Código de Processo Civil.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77042 Nr: 286-75.2017.811.0106

 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: IGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Diniz - OAB:GO 32799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela advogada Dra. Ana 

Paula Diniz, fls. 29, em face da sentença de fls. 27/27-verso.

Foi certificado nos autos a intempestividade dos embargos de declaração, 

fls. 30.

Portanto, DEIXO de receber os Embargos Declaratórios de fls. 29.

Todavia, como é solicitada a expedição de certidão relativa aos honorários 

advocatícios pela nomeação como advogada dativa, não se vislumbrando 

a ocorrência da prescrição quinquenal, à luz do art. 1° do Decreto n° 

20.910/32; DEFIRO a EXPEDIÇÃO de certidão de honorários advocatícios 

em favor da causídica, conforme fls.10.

 Certifique a secretaria quanto ao transito em julgado da sentença de fls. 

27/27-v.

Em seguida, ao arquivo com as devidas baixas.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77173 Nr: 364-69.2017.811.0106

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBdSR, CVdSR, EdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Diniz - OAB:GO 32799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela advogada Dra. Ana 

Paula Diniz, em face da sentença de fls. 41.

Foi certificado nos autos a intempestividade dos embargos de declaração, 

fls. 44.

Portanto, DEIXO de receber os Embargos Declaratórios de fls. 43.

Todavia, como é solicitada a expedição de certidão relativa aos honorários 

advocatícios pela nomeação como advogada dativa, não se vislumbrando 

a ocorrência da prescrição quinquenal, à luz do art. 1° do Decreto n° 

20.910/32; DEFIRO a EXPEDIÇÃO de certidão de honorários advocatícios 

em favor da causídica, conforme fls.06.

Certifique a secretaria quanto ao transito em julgado da sentença de fls. 

41.

Em seguida, ao arquivo com baixas.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 68211 Nr: 178-27.2009.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanilda Ferreira Coelho

 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:

 Vistos etc.

 Tendo em vista informação nos autos de interposição de agravo de 

instrumento (fls. 157/161); mantenho a decisão agravada pelos seus 

próprios fundamentos.

Certifique a Secretaria se o Egrégio Tribunal Regional Feral da 1ª. Região 
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deferiu, em antecipação da tutela, total ou parcialmente a pretensão 

recursal.

Caso indeferida dê-se seguimento à decisão de folhas 152; caso 

contrário, voltem-me os autos conclusos para atender à determinação do 

Egrégio Tribunal.

Intime-se. Cumpra-se.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 71160 Nr: 435-13.2013.811.0106

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo de Almeida

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Sentença->Com Resolução do Mérito->Extinção da execução ou do 

cumprimento da sentença

Trata-se de execução de honorários advocatícios fixados em sentença já 

transitada em julgado, referente à atuação de profissional como advogado 

dativo.

O exequente pugna pelo bloqueio via BACENJUD para pagamento da 

obrigação por parte do executado (fl.53/54).

Tendo em vista a informação nos autos de que a requisição de fls. 49 já 

foi devidamente quitada, conforme certidão lançada no dia 10.03.2017 no 

Procedimento de nº 0172956-20.2015.8.11.0000 na Central de Conciliação 

de Precatórios (fl.55), INDEFIRO o pedido de folha 53.

Neste diapasão, visto que a dívida foi plenamente satisfeita pelo 

executado, como consectário lógico a tal fato, momento se faz para 

extinção da presente execução frente à satisfação do débito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, uma vez que satisfeita a dívida pelo 

devedor.

Certificado o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquive-se.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 74696 Nr: 732-49.2015.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vitor Renan Silva Araújo, Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Pereira de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Royttmen Pires da 

Silva - OAB:MT 13983/A

 Vistos, etc.

Em análise dos autos, verifico que o pedido de fls. 54 se trata de pedido 

de penhora em cumprimento de sentença referente aos honorários 

advocatícios arbitrados em favor do patrono do exequente.

Requer o autor a penhora de combustível existente na gôndola do posto 

de gasolina de propriedade do requerido.

É a síntese do essencial. Decido.

Inicialmente, importante ressaltar que a presente execução foi intentada 

contra a pessoa física Rogério Pereira de Araújo, conforme bem se 

verifica da inicial, bem como pela natureza da demanda (execução de 

alimentos).

Por força do disposto no art. 133 e segs. do CPC, a desconsideração 

inversa da personalidade jurídica depende de prévia instauração de 

incidente específico, com a citação da pessoa jurídica e estabelecimento 

do contraditório. In verbis:

Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será 

instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber 

intervir no processo.

§ 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os 

pressupostos previstos em lei.

§ 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração 

inversa da personalidade jurídica.

Desta forma, INDEFIRO o pedido de fls. 54/55, por inadequação da via 

eleita.

Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de suspensão do processo, nos termos do 

art. 921, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79360 Nr: 480-41.2018.811.0106

 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: MARCIANITA RUARO, IRACI RUARO TABLIANI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELLINGTON MARLOS SALLA 

BERG - OAB:18393/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria-Geral do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Posto isso, INDEFIRO a liminar vindicada, tanto em relação ao pedido 

principal, quanto ao subsidiário. Deixo de designar a audiência de 

conciliação, com fulcro no art. 334, §4°, II, do CPC.Dessa forma, CITE-SE o 

Estado de Mato Grosso-MT para, em 30 (trinta) dias (art. 183, do CPC) 

apresentar contestação.Em seguida, intimem-se as autoras para 

impugnação em 15 (quinze) dias.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77902 Nr: 881-74.2017.811.0106

 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: GFC, NRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. DIANTE DO EXPOSTO, acolho o pedido formulado por Gilberto Feitoza 

Costa e Nubia Ramos de Souza, para DECRETAR O DIVÓRCIO das partes, 

na forma convencionada na inicial, fazendo-o com fundamento no artigo 

1.571, IV do Código Civil e artigo 37 da Lei 6.515/77, c/c artigo 226 § 6º da 

Constituição federal.II. Sendo assim, HOMOLOGO o presente acordo para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais (fls. 04/07), EXTINGUINDO O 

FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do 

NCPC.III. OFICIE-SE a empresa: Oficina São Luiz, localizada na Av. Oscar 

Zaiden de Menezes, nº 2007, nesta cidade, para que efetue o desconto 

de 30% do salário mínimo na folha de pagamento do Sr. Gilberto Feitoza, 

que deverá ser depositado em conta indicada pela requerente. IV. 

Suspensa a cobrança de custas em atenção ao benefício da justiça 

gratuita.V. Transitada em julgado esta sentença, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de estilo;PUBLIQUE-SE, INTIMEM-SE, 

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77783 Nr: 796-88.2017.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Fernando Silva Lobo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Monica Bueno Camara Faria, CARLOS CESAR 

DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ruana Caroline Silva Rios - 

OAB:MT 20743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida - OAB:MT 12025

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 45 e determino a expedição de ofício ao Cartório de 

Registro de Imóveis de Novo São Joaquim-MT para seja realizada a baixa 

na averbação da existência da presente execução, uma vez que o feito 

foi extinto pela desistência do exequente (fls. 41/42), com sentença 

transitada em julgado (fl. 44).

Dê-se seguimento aos comandos da sentença (fls.41/42) e, em seguida, 

arquivem-se os autos.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 74300 Nr: 515-06.2015.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRODUSOJA PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE 

PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walmir de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE MARICATO 

LOLATA - OAB:45192

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BOQUE DA SILVA - 

OAB:13386

 Vistos, etc.

Deixo de apreciar o pedido de designação de audiência de conciliação, 

uma vez que o juízo competente para realizar a análise de tal pedido é o 

juízo deprecante.

Sem prejuízo, INTIME-SE a parte exequente para se manifestar em relação 

aos demais pedidos de fls. 57, no prazo de 05 (cinco) dias.

Expirado o prazo, certifique e voltem os autos conclusos.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 71648 Nr: 977-31.2013.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. R. Rodrigues - Mercearia -ME, Adão Roberto 

Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO o pedido de fls. 97.

PROCEDA-SE à realização de busca de bens móveis via RENAJUD e, caso 

sejam encontrados, efetue a restrição total dos bens.

Em seguida, INTIME-SE o exequente, para que se manifeste em termos de 

prosseguimento do feito.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 69165 Nr: 342-55.2010.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Bispo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sebastião Carlos Toledo - 

OAB:MT 13217

 DEFIRO parcialmente os pedidos de fls. 293.

 Os documentos de fls. 69/75 deverão permanecer nos autos.

Quanto aos objetos relacionados à fl. 05, DECRETO o perdimento dos 

mesmos e, não tendo estes qualquer valor econômico, DETERMINO sua 

destruição, mediante produção de termo a ser juntado nos autos.

Deixo de expedir ofício à Corregedoria da Geral da Polícia Judiciária Civil 

uma vez que é atribuição do Ministério Público o controle externo da 

atividade policial, possuindo, o parquet, meios próprios para tal exercício.

No mais, proceda-se com o cumprimento das demais providências 

exaradas em sentença, arquivando-se os autos caso inexistam pedidos 

pendentes de apreciação.

Ciência ao Ministério Público.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010080-52.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DINIZ (EXEQUENTE)

ANA PAULA DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

Processo nº: 8010080-52.2015.8.11.0106 Requerente: ANA PAULA DINIZ 

Requerido: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. I. Encaminhe-se feito 

ao Departamento da Secretaria Auxiliar do Tribunal de Justiça para cálculo 

das deduções e atualizações a serem feitas na Requisição de Peno Valor; 

nos termos do Provimento n° 11/2017-CM. II. Em seguida, retornem os 

autos conclusos. III. CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000065-41.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA (EXEQUENTE)

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

Autos n. 1000065-41.2018.8.11.0106 Exequente: Carlos Royttmen Pires da 

Silva Executado: Estado de Mato Grosso Vistos, etc. Postergo a análise do 

pedido de Justiça Gratuita, nos termos do art. 54 da Lei n° 9.099/95. 

CITE-SE o ente executado e INTIME-SE para, querendo, impugnar a 

execução em 30 (trinta) dias, ou concordar com o cálculo apresentado, na 

forma do artigo 535, do Código de Processo Civil. Apresentada a defesa, 

INTIME-SE a parte autora para se manifestar nos autos. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000131-21.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DINIZ (EXEQUENTE)

ANA PAULA DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

Autos n. 1000131-21.2018.8.11.0106 Exequente: Ana Paula Diniz 

Executado: Estado de Mato Grosso Vistos, etc. CITE-SE o ente executado 

e INTIME-SE para, querendo, impugnar a execução em 30 (trinta) dias, ou 

concordar com o cálculo apresentado, na forma do artigo 535, do Código 

de Processo Civil. Apresentada a defesa, INTIME-SE a parte autora para 

se manifestar nos autos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000132-06.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DINIZ (EXEQUENTE)

ANA PAULA DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

Autos n. 1000132-06.2018.8.11.0106 Exequente: Ana Paula Diniz 

Executado: Estado de Mato Grosso Vistos, etc. CITE-SE o ente executado 

e INTIME-SE para, querendo, impugnar a execução em 30 (trinta) dias, ou 

concordar com o cálculo apresentado, na forma do artigo 535, do Código 

de Processo Civil. Apresentada a defesa, INTIME-SE a parte autora para 

se manifestar nos autos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000030-81.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

Autos n. 1000030-81.2018.8.11.0106 Exequente: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida Executado: Estado de Mato Grosso Vistos, etc. 

Postergo a análise do pedido de Justiça Gratuita, nos termos do art. 54 da 

Lei n° 9.099/95. CITE-SE o ente executado e INTIME-SE para, querendo, 

impugnar a execução em 30 (trinta) dias, ou concordar com o cálculo 

apresentado, na forma do artigo 535, do Código de Processo Civil. 

Apresentada a defesa, INTIME-SE a parte autora para se manifestar nos 

autos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz Substituto

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000093-09.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

Autos n. 1000093-09.2018.8.11.0106 Exequente: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida Executado: Estado de Mato Grosso Vistos, etc. 

Postergo a análise do pedido de Justiça Gratuita, nos termos do art. 54 da 

Lei n° 9.099/95. CITE-SE o ente executado e INTIME-SE para, querendo, 

impugnar a execução em 30 (trinta) dias, ou concordar com o cálculo 

apresentado, na forma do artigo 535, do Código de Processo Civil. 

Apresentada a defesa, INTIME-SE a parte autora para se manifestar nos 

autos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz Substituto

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000094-91.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

Autos n. 1000094-91.2018.8.11.0106 Exequente: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida Executado: Estado de Mato Grosso Vistos, etc. 

Postergo a análise do pedido de Justiça Gratuita, nos termos do art. 54 da 

Lei n° 9.099/95. CITE-SE o ente executado e INTIME-SE para, querendo, 

impugnar a execução em 30 (trinta) dias, ou concordar com o cálculo 

apresentado, na forma do artigo 535, do Código de Processo Civil. 

Apresentada a defesa, INTIME-SE a parte autora para se manifestar nos 

autos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz Substituto

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000100-98.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

Autos n. 1000100-98.2018.8.11.0106 Exequente: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida Executado: Estado de Mato Grosso Vistos, etc. 

Postergo a análise do pedido de Justiça Gratuita, nos termos do art. 54 da 

Lei n° 9.099/95. CITE-SE o ente executado e INTIME-SE para, querendo, 

impugnar a execução em 30 (trinta) dias, ou concordar com o cálculo 

apresentado, na forma do artigo 535, do Código de Processo Civil. 

Apresentada a defesa, INTIME-SE a parte autora para se manifestar nos 

autos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz Substituto

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000105-23.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

Autos n. 1000103-53.2018.8.11.0106 Exequente: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida Executado: Estado de Mato Grosso Vistos, etc. 

Postergo a análise do pedido de Justiça Gratuita, nos termos do art. 54 da 

Lei n° 9.099/95. CITE-SE o ente executado e INTIME-SE para, querendo, 

impugnar a execução em 30 (trinta) dias, ou concordar com o cálculo 

apresentado, na forma do artigo 535, do Código de Processo Civil. 

Apresentada a defesa, INTIME-SE a parte autora para se manifestar nos 

autos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz Substituto

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000103-53.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

Autos n. 1000103-53.2018.8.11.0106 Exequente: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida Executado: Estado de Mato Grosso Vistos, etc. 

Postergo a análise do pedido de Justiça Gratuita, nos termos do art. 54 da 

Lei n° 9.099/95. CITE-SE o ente executado e INTIME-SE para, querendo, 

impugnar a execução em 30 (trinta) dias, ou concordar com o cálculo 

apresentado, na forma do artigo 535, do Código de Processo Civil. 

Apresentada a defesa, INTIME-SE a parte autora para se manifestar nos 

autos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz Substituto

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000104-38.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

Autos n. 1000104-38.2018.8.11.0106 Exequente: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida Executado: Estado de Mato Grosso Vistos, etc. 

Postergo a análise do pedido de Justiça Gratuita, nos termos do art. 54 da 

Lei n° 9.099/95. CITE-SE o ente executado e INTIME-SE para, querendo, 

impugnar a execução em 30 (trinta) dias, ou concordar com o cálculo 

apresentado, na forma do artigo 535, do Código de Processo Civil. 

Apresentada a defesa, INTIME-SE a parte autora para se manifestar nos 

autos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz Substituto

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000108-75.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

Autos n. 1000108-75.2018.8.11.0106 Exequente: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida Executado: Estado de Mato Grosso Vistos, etc. 

Postergo a análise do pedido de Justiça Gratuita, nos termos do art. 54 da 

Lei n° 9.099/95. CITE-SE o ente executado e INTIME-SE para, querendo, 

impugnar a execução em 30 (trinta) dias, ou concordar com o cálculo 

apresentado, na forma do artigo 535, do Código de Processo Civil. 
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Apresentada a defesa, INTIME-SE a parte autora para se manifestar nos 

autos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz Substituto

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000117-37.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

Autos n. 1000117-37.2018.8.11.0106 Exequente: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida Executado: Estado de Mato Grosso Vistos, etc. 

Postergo a análise do pedido de Justiça Gratuita, nos termos do art. 54 da 

Lei n° 9.099/95. CITE-SE o ente executado e INTIME-SE para, querendo, 

impugnar a execução em 30 (trinta) dias, ou concordar com o cálculo 

apresentado, na forma do artigo 535, do Código de Processo Civil. 

Apresentada a defesa, INTIME-SE a parte autora para se manifestar nos 

autos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz Substituto

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000118-22.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

Autos n. 1000118-22.2018.8.11.0106 Exequente: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida Executado: Estado de Mato Grosso Vistos, etc. 

Postergo a análise do pedido de Justiça Gratuita, nos termos do art. 54 da 

Lei n° 9.099/95. CITE-SE o ente executado e INTIME-SE para, querendo, 

impugnar a execução em 30 (trinta) dias, ou concordar com o cálculo 

apresentado, na forma do artigo 535, do Código de Processo Civil. 

Apresentada a defesa, INTIME-SE a parte autora para se manifestar nos 

autos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz Substituto

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000129-51.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

Autos n. 1000129-51.2018.8.11.0106 Exequente: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida Executado: Estado de Mato Grosso Vistos, etc. 

Postergo a análise do pedido de Justiça Gratuita, nos termos do art. 54 da 

Lei n° 9.099/95. CITE-SE o ente executado e INTIME-SE para, querendo, 

impugnar a execução em 30 (trinta) dias, ou concordar com o cálculo 

apresentado, na forma do artigo 535, do Código de Processo Civil. 

Apresentada a defesa, INTIME-SE a parte autora para se manifestar nos 

autos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz Substituto

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000128-66.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

Autos n. 1000128-66.2018.8.11.0106 Exequente: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida Executado: Estado de Mato Grosso Vistos, etc. 

Postergo a análise do pedido de Justiça Gratuita, nos termos do art. 54 da 

Lei n° 9.099/95. CITE-SE o ente executado e INTIME-SE para, querendo, 

impugnar a execução em 30 (trinta) dias, ou concordar com o cálculo 

apresentado, na forma do artigo 535, do Código de Processo Civil. 

Apresentada a defesa, INTIME-SE a parte autora para se manifestar nos 

autos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz Substituto

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000003-35.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DINIZ (ADVOGADO(A))

ANA PAULA DINIZ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

Processo nº: 1000053-35.2017.8.11.0106 Requerente: ANA PAULA DINIZ 

Requerido: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. I. Tendo em vista que 

o executado, devidamente citado e intimado, concordou expressamente 

com os valores apresentados no pedido da exequente, HOMOLOGO as 

certidões apresentadas na exordial, com fulcro no artigo 910, § 1º do 

NCPC. II. EXPEÇA-SE a competente RPV, no importe de R$ 11.699,52(onze 

mil, seiscentos e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos), 

referente ao pagamento dos honorários advocatícios da exequente, 

encaminhando-o ao Departamento da Secretaria Auxiliar do Tribunal de 

Justiça para cálculo das deduções e atualizações; nos termos do 

Provimento n° 11/2017-CM. III. Em seguida, remeta a respectivo RPV e os 

cálculos do Departamento Auxiliar ao executado com os documentos 

essenciais. IV. CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010051-31.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DINIZ (EXEQUENTE)

ANA PAULA DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

Processo nº: 8010051-31.2017.8.11.0106 Requerente: ANA PAULA DINIZ 

Requerido: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. I. Tendo em vista que 

o executado, devidamente citado e intimado, concordou expressamente 

com os valores apresentados no pedido da exequente, HOMOLOGO as 

certidões apresentadas na exordial, com fulcro no artigo 910, § 1º do 

NCPC. II. EXPEÇA-SE o competente RPV, no importe de R$ 8.181,37 (oito 

mil cento e oitenta e um reais e trinta e sete centavos), referente ao 

pagamento dos honorários advocatícios da exequente, encaminhando-o 

ao Departamento da Secretaria Auxiliar do Tribunal de Justiça para cálculo 

das deduções e atualizações; nos termos do Provimento n° 11/2017-CM. 

III. Em seguida, remeta o respectivo RPV e os cálculos do Departamento 

Auxiliar ao executado com os documentos essenciais para pagamento. IV. 

CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010053-98.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DINIZ (EXEQUENTE)

ANA PAULA DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

Processo nº: 8010053-98.2017.8.11.0106 Requerente: ANA PAULA DINIZ 

Requerido: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Postergo a análise do 

pedido de Justiça Gratuita, à luz do art. 54 da Lei 9.099/95. Certifique se a 

Fazenda Pública foi citada, nos termos do art. 535 do CPC e se 
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transcorreu o prazo para impugnação; voltando os autos conclusos. Caso 

negativo, cite-se o Estado de Mato Grosso nos termos do art. 535 do CPC. 

Cumpra-se. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010082-51.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DINIZ (EXEQUENTE)

ANA PAULA DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

Processo nº: 8010082-51.2017.8.11.0106 Requerente: ANA PAULA DINIZ 

Requerido: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. I. Tendo em vista que 

o executado, devidamente citado e intimado, concordou expressamente 

com os valores apresentados no pedido da exequente, HOMOLOGO as 

certidões apresentadas na exordial, com fulcro no artigo 910, § 1º do 

NCPC. II. EXPEÇA-SE o competente RPV, no importe de R$ 11.762,13 (onze 

mil setecentos e sessenta e dois reais e treze centavos), referente ao 

pagamento dos honorários advocatícios da exequente, encaminhando-o 

ao Departamento da Secretaria Auxiliar do Tribunal de Justiça para cálculo 

das deduções e atualizações; nos termos do Provimento n° 11/2017-CM. 

III. Em seguida, remeta a respectivo RPV e os cálculos do Departamento 

Auxiliar ao executado com os documentos essenciais para pagamento. IV. 

CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000032-85.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DINIZ (EXEQUENTE)

ANA PAULA DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

Processo nº: 1000032-85.2017.8.11.0106 Requerente: ANA PAULA DINIZ 

Requerido: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. I. Tendo em vista que 

o executado, devidamente citado e intimado, deixou de apresentar 

embargos aos valores apresentados no pedido da exequente (ID 

10895682), HOMOLOGO as certidões apresentadas na exordial, com 

fulcro no artigo 910, § 1º do NCPC. II. EXPEÇA-SE o competente ofício 

requisitório, no importe de R$ 17.022,22 (dezessete mil e vinte e dois reais 

e vinte e dois centavos), referente ao pagamento dos honorários 

advocatícios da exequente, encaminhando-o ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar do Tribunal de Justiça para cálculo das deduções e 

atualizações; nos termos do Provimento n° 11/2017-CM, mormente 

verificação do art. 3°, §5°, do Provimento. III. Em seguida, remeta o 

respectivo RPV e os cálculos do Departamento Auxiliar ao executado com 

os documentos essenciais para pagamento; caso o valor não se enquadre 

em RPV, proceda-se nos termos do art. 535§3°, I, do CPC. IV. 

CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010019-60.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FRANCISCO AMANCIO (EXEQUENTE)

MARCIO FRANCISCO ALVES (EXEQUENTE)

JOSE REMILTOM CARNEIRO COSTA (EXEQUENTE)

THIAGO BORGES ANDRADE (ADVOGADO(A))

PAULO FERREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

FRANCINO PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

Processo nº 8010019-60.2016.8.11.0106 REQUERENTES: FRANCINO 

PEREIRA DOS SANTOS, JOSE REMILTON CARNEIRO DA COSTA, MÁRCIO 

FRANCISCO ALVES, MANOEL FRANCISCO AMANCIO e PAULO FERREIRA 

DE SOUZA REQUERIDO: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES - 

ENERGISA Vistos, etc. Trata-se de ação de indenização por danos morais 

proposta por FRANCINO PEREIRA DOS SANTOS, JOSE REMILTON 

CARNEIRO DA COSTA, MÁRCIO FRANCISCO ALVES, MANOEL 

FRANCISCO AMANCIO e PAULO FERREIRA DE SOUZA, em desfavor de 

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES - ENERGISA, já qualificados 

nos autos. No documento de ID nº 13926218, a parte requerida comprovou 

o pagamento da condenação. Os requerentes, por sua vez, pugnam pela 

expedição de alvará judicial para levantamento dos valores e 

arquivamento do feito. Vieram-me conclusos os autos. É o relato. 

Fundamento. DECIDO. Pelo que se verifica, o executado cumpriu com a 

sua obrigação, razão pela qual, deve-se extinguir o processo nos termos 

do artigo 924, II do Código de Processo Civil. “Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Assim sendo, após o 

pagamento do valor devido, a extinção do feito é matéria que se impõe. 

DISPOSITIVO I. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, 

com resolução do mérito, a teor do contido no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil. II. Transitada em julgado esta decisão, aguarde-se o prazo 

do provimento nº 68/2018 do CNJ e expeça-se o alvará para liberação dos 

valores na conta indicada no ID nº 13949145, visto que o advogado dos 

requerentes possui procuração para receber quitação. III. Após, 

ARQUIVEM-SE os autos independentemente de nova determinação, com 

as baixas de estilo. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo 

Alves da Silva Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000062-86.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DINIZ (ADVOGADO(A))

ANA PAULA DINIZ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

Autos nº 1000062-86.2018.8.11.0106 Exequente: Ana Paula Diniz 

Executado: Estado Mato Grosso Trata-se de ação de execução 

honorários advocatícios, proposta pelo ANA PAULA DINIZ em face de 

ESTADO DE MATO GROSSO. No documento de ID nº 12947463 a parte 

exequente requereu a extinção da demanda. Vieram-me os autos 

conclusos. É a síntese do essencial. DECIDO. Observa-se que a parte 

autora pugna pela desistência da demanda. Destarte, não se faz 

necessária a anuência do executado que sequer foi citado no feito. 

DISPOSITIVO Pelo exposto, HOMOLOGO a desistência da ação, nos 

termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, extinguindo o feito 

sem resolução do mérito. Sem custas. Com o trânsito em julgado, 

proceda-se com as baixas e anotações regulamentares. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000063-71.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DINIZ (EXEQUENTE)

ANA PAULA DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

Autos nº 1000063-71.2018.8.11.0106 Exequente: Ana Paula Diniz 

Executado: Estado Mato Grosso Trata-se de ação de execução 

honorários advocatícios, proposta pelo ANA PAULA DINIZ em face de 

ESTADO DE MATO GROSSO. No documento de ID nº 12947460 a parte 

exequente requereu a extinção da demanda. Vieram-me os autos 

conclusos. É a síntese do essencial. DECIDO. Observa-se que a parte 

autora pugna pela desistência da demanda. Destarte, não se faz 

necessária a anuência do executado que sequer foi citado no feito. 

DISPOSITIVO Pelo exposto, HOMOLOGO a desistência da ação, nos 

termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, extinguindo o feito 

sem resolução do mérito. Sem custas, nos termos do art.55, parágrafo 

único, da Lei n° 9.099/95. Com o trânsito em julgado, proceda-se com as 

baixas e anotações regulamentares. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo 

Alves da Silva Juiz Substituto
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Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63188 Nr: 1843-58.2017.811.0022

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SFPdS, EMdS, EMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GdSS, EMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Pedra 

Preta/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - ante a ausência 

da Defensoria Pública na Comarca, nomeio como defensor(a) dativo(a) 

o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade Dra. Agnes Lais de 

Oliveira dos Anjos - OAB/MT nº 19872/O, para promover a defesa da 

Parte Autora.

Comarca de Poconé

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA n. 033/18 - DF

KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA, Juíza de Direito Diretora do Foro, da 

Comarca de Poconé, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

CONSIDERANDO a decisão proferida no Pedido de Movimentação Interna 

para acompanhamento de cônjuge CIA 1832-61.2018.8.11.0000;

CONSIDERANDO o teor da Portaria 154/2018-DRH, que concedeu à 

Servidora Roseli Aparecida Cáceres, Movimentação interna para 

acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro à esta Comarca de 

Poconé/MT;

 R E S O L V E:

 LOTAR na Secretaria da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, a 

servidora ROSELI APARECIDA CÁCERES, Técnico Judiciário, matrícula n. 

11.485, partir de 5 de março de 2018.

 Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado.

 Poconé, 23 de agosto de 2018.

 KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA

Juíza de Direito – Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 113885 Nr: 2659-90.2015.811.0028

 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: Jair de Fatima Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO PAULINO CALUMBI DO 

NASCIMENTO-PROCURADOR FEDERAL - OAB:

 Intimar a parte autora do retorno dos auots e da juntada de ref. 74

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 78461 Nr: 976-23.2012.811.0028

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aurilio Lemes de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Hélio Martimiano da 

Cunha

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

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT, Sergio Tulio de Barcelos - OAB:14.258-A/MT

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I do CPC/2015 JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e 

CONDENO o Primeiro Requerido HELIO MATIMINIANO DA CUNHA a 

RESTITUIR todo o valor referente aos empréstimos realizados 

indevidamente em nome do Requerente e descontados de seu benefício, 

devendo ser abatido desse valor total o montante qual o Requerente deu 

anuência (R$2.000,00), e também os valores pagos com a venda das 

cabeças de gado a ser apurado em liquidação de sentença, corrigidos 

monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir 

desta data, e ainda CONDENO o Primeiro Requerido ao pagamento de 

R$5.000,00(cinco mil reais) a título de danos morais, na forma da súmula 

nº 362 do STJ, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros 

de 1% ao mês a partir desta data. E pelos motivos expostos, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos referentes ao Segundo Requerido BANCO 

DO BRASIL S/A, com julgamento de mérito na forma do artigo. 487 inciso I 

do CPC/2015.CONDENO o Primeiro Requerido Hélio Matiminano da Cunha 

no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% (dez por cento) sob o valor total da condenação, nos termos do 

art. 85, §2º do Código de Processo Civil, bem como em relação ao 

Segundo Requerido, CONDENO o Requerente ao pagamento dos 

honorários advocatícios, que fixo, com moderação, em R$800,00 

(oitocentos reais) na forma do art.85, §8º do CPC, ficando suspensos os 

pagamentos, nos termos do art. 98, §2º e 3º do CPC, uma vez que este 

litiga sob o pálio 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 Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 97111 Nr: 837-03.2014.811.0028

 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: Benedita Vicencia do Prado Sales

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora do retorno dos autos e da juntada de ref. 43

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011092-73.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

VITOR BRUNO TOMASELLI (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: 

8011092-73.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: VITOR BRUNO TOMASELLI Parte Ré: 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. No 

tocante ao pedido de deferimento de justiça gratuita, importante ressaltar 

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, 
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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 

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 
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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 providências. 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. Homologada, intime-se as partes 

através de seus patronos. 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. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000507-81.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

GUSTAVO LACERDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

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 POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000507-81.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: GUSTAVO LACERDA DE OLIVEIRA 

Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, Relatório 

dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em 

desfavor do TELEFONICA BRASIL S.A.. Designada audiência de 

conciliação para dia 23/01/2018, constatou-se ausência da parte 

requerente, embora devidamente intimada para o ato. Decorrido o prazo 

sem manifestação ou justificativa da ausência, não há alternativa se não 

aplicar os efeitos da contumácia. DISPOSITIVO ANTE O EXPOSTO, opino 

pela EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de mérito, nos 

termos art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95. REVOGO a tutela deferida no 

movimento n° 9842543. Condeno a parte reclamante ao pagamento das 

custas e despesas processuais (ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas). Sentença publicada no PJE. Ao ARQUIVO com 

as devidas anotações. Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para a 

apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Carla Caroline de Paula 

Rocha Juíza Leiga Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018846-03.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

SUENE DIAS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 22 de outubro de 2018 as 

16:00h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000206-03.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA FERREIRA EL JAMEL (ADVOGADO(A))

AURIANE DIAS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 3 de outubro de 2018 as 

13:30h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000214-77.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

STEFFANY KAROLINE MACIEL RONDON (REQUERENTE)

FERNANDA FERREIRA EL JAMEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 3 de outubro de 2018 as 

15:00h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000213-92.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSARIA DE FIGUEIREDO CORREA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 3 de outubro de 2018 as 

13:45h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000215-62.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA FERREIRA EL JAMEL (ADVOGADO(A))

TIAGO LEPES RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 3 de outubro de 2018 as 

13:00h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000370-65.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DALVINA MENDES DE PAULA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 3 de outubro de 2018 as 

15:15h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000345-52.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

EDER CARLOS FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 3 de outubro de 2018 as 

17:00h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000722-23.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

WANDERSON DIEGO DE ARRUDA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 5 de dezembro de 2018 as 

14:30h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000726-60.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO BENEDITO DA SILVA (REQUERENTE)

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 10 de dezembro de 2018 as 

15:30h.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000593-52.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIELI SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 3 de outubro de 2018 as 

14:00h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000154-41.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CATARINA DA SILVA (REQUERENTE)

SERGIO GOMES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 3 de outubro de 2018 as 

14:30h.

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 66985 Nr: 2076-75.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIVINO BARROS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

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

VOLKSWAGEN S/A em desfavor de VALDIVINO BARROS PEREIRA, 

ambos já qualificados nos autos.

 Após regular trâmite processual consta dos autos pedido de desistência 

da parte autora a qual informou que não tem mais interesse no andamento 

processual (ref. 23).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

 Analisados os autos e considerando-se a desistência da parte autora, 

homologo-a e determino a extinção do presente feito, sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 771, paragrafo único c/c artigo 485, inciso III, 

todos do Novo Código de Processo Civil.

 Custas pela autora.

Deixo de arbitrar honorários ante a falta de resistência do executado.

 Com o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos.

 P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 54383 Nr: 3659-66.2014.811.0059

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Federação Sindical dos Sevidores Públicos do Estado 

de Mato Grosso - FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CONFRESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709, Juciane Pereira Lima - OAB:17.763-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de NOTIFICAÇÃO JUDICIAL ajuizada pelo FEDERAÇÃO SINDICAL 

DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO em face do 

MUNICÍPIO DE CONFRESA-MT, todos devidamente qualificados.

Notificação deferida (ref. 03).

Em seguida, os autos foram impulsionados a fim de que a parte requerente 

recolhesse a diligência do Oficial de Justiça. Contudo, mesmo intimada 

através do advogado, a requerente quedou-se inerte (ref. 26).

É o breve relato. Decido.

No caso dos autos, a parte autora não procedeu ao recolhimento do 

necessário a fim de que a parte requerida fosse devidamente notificada, o 

que impossibilita o desenvolvimento válido do processo, por conseguinte, 

inviabiliza o regular prosseguimento do feito. Dessa forma, a extinção dos 

presentes autos é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas.

Deixo de condenar em honorários advocatícios em face da falta de 

resistência da parte ré.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 54380 Nr: 3655-29.2014.811.0059

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Federação Sindical dos Sevidores Públicos do Estado 

de Mato Grosso - FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canabrava do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709, Juciane Pereira Lima - OAB:17.763-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de NOTIFICAÇÃO JUDICIAL ajuizada pela FEDERAÇÃO SINDICAL 

DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO em face do 

MUNICÍPIO DE CANABRAVA DO NORTE-MT, todos devidamente 

qualificados.

Notificação deferida (ref. 03).

 Em seguida, os autos foram impulsionados a fim de que a parte 

requerente recolhesse a diligência do Oficial de Justiça. Contudo, mesmo 

intimada através do advogado, a requerente quedou-se inerte (ref. 21).

É o breve relato. Decido.

No caso dos autos, a parte autora não procedeu ao recolhimento do 

necessário a fim de que a parte requerida fosse devidamente notificada, o 

que impossibilita o desenvolvimento válido do processo, por conseguinte, 

inviabiliza o regular prosseguimento do feito. Dessa forma, a extinção dos 

presentes autos é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas.

Deixo de condenar em honorários advocatícios em face da falta de 

resistência da parte ré.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20679 Nr: 93-05.2011.811.0049

 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: Joana Alves Coelho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letacio Vargas Leite - 

OAB:20.350 - GO, Tulio de Alencar Costa Leite - OAB:20.597 - GO, 

Vinicius Vargas Leite - OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença

Trata-se de ação de pensão por morte proposta Joana Alves Coelho em 

face do INSS, ambos qualificados nos autos.

 O processo foi extinto sem resolução de mérito e a sentença foi anulada 

pela instância superior, retornando os autos à regular tramitação (fls. 

46/52).

Em seguida, mesmo devidamente intimada por intermédio do advogado 

constituído para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, a 

parte autora quedou-se inerte (fl.61).

Determinada a intimação pessoal, o prazo para manifestação transcorreu 

“in albis”, conforme certidão retro.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 Decido.

Tendo em vista o acima relatado, denota-se a inércia da parte autora, 

razão pela qual JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

Com base no princípio da causalidade, condeno a parte requerente ao 

pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 85, §2º, 

do CPC). Esses valores só poderão ser cobrados se houver comprovação 

da modificação no estado econômico do vencido no prazo de até cinco 

anos contados do trânsito em julgado dessa decisão, nos termos do art. 

98, §3º, do NCPC.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 52122 Nr: 1825-28.2014.811.0059

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abi Ackel Andrade Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CONFRESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Souza Guimaraes - 

OAB:12681-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, julgo 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

movida por ABI ACKEL ANDRADE MOREIRA em face do MUNICÍPIO DE 

CONFRESA/MT , para condenar a ré ao pagamento de R$ 35.000,00 (trinta 

e cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos 

monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido 

de juros de mora contados da citação (Súmula 54 do STJ). Para a 

correção monetária deverão ser utilizados os índices constantes da tabela 

prática do Tribunal de Justiça aplicável aos cálculos judiciais – IPCA-E. Os 

juros moratórios observarão o índice adotado para remuneração da 

caderneta de poupança. Em face da sucumbência, condeno o réu a 

ressarcir a autora pelas custas e despesas processuais despendidas, e 

ao pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 

15% sobre o valor da condenação ( art. 85, §§2º , 3º, inc. III do CPC).Não 

há reexame necessário (art. 496, §3º, inc. III, do CPC). Publique-se e 

intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 42776 Nr: 2514-43.2012.811.0059

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosileidy Estevam Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Cristiano Valber de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Souza Guimaraes - 

OAB:12681-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com base no art. 487, inc. III, “a” do NCPC, HOMOLOGO 

por sentença, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a 

partilha destes autos de inventário apresentada às fls. 21/23, referente ao 

bem deixados por Cristiano Valber de Oliveira, atribuindo a herdeira nela 

contemplada – Esther Xavier Oliveira (filha) –, consoante termo de partilha 

apresentado, salvo erro ou omissão e ressalvados os direitos de 

terceiros.Considerando que a certidão de débitos municipais não foi 

acostada aos autos, intime-se a inventariante, por intermédio do 

advogado, para, em 05(cinco) dias, juntar aos autos.Intime-se, ainda, a 

meeira Esther Xavier Oliveira, menor, representada por Rosileidy Estevam 

Xavier sobre a disposição normativa do artigo 1.691, do CC, no sentido de 

que "não podem os pais alienar, ou gravar de ônus real os imóveis dos 

filhos, nem contrair, em nome deles, obrigações que ultrapassem os limites 

da simples administração, salvo por necessidade ou evidente interesse da 

prole, mediante prévia autorização do juiz."Sem custas e honorários 

Certificado o trânsito em julgado, nos termos do art. 659, § 2º do CPC, e 

com a juntada da certidão negativa municipal, expeça-se o competente 

formal de partilha ou carta de adjudicação.Após, arquivem-se os autos 

com as cautelas e baixas de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 41036 Nr: 763-21.2012.811.0059

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estelita da Costa Gomes, Marilene da Costa Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Elias Costa Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Louredo da Silva - 

OAB:14326-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

ESTELITA DA COSTA GOMES, representada por MARILENE DA COSTA 

GOMES, requereu abertura de inventário dos bens deixados por ELIAS 

COSTA GOMES, todos qualificados nos autos.

Inicial recebida à fl. 35.

Após regular trâmite processual, foi determinado a intimação pessoal da 

parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, dar prosseguimento ao feito, 

sob pena de extinção, contudo, quedou-se inerte, conforme certidão de fl. 

81.
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Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 Decido.

Tendo em vista o acima relatado, denota-se a inércia da parte autora, 

razão pela qual JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

Com base no princípio da causalidade, condeno a parte requerente ao 

pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 85, §2º, 

do CPC). Esses valores só poderão ser cobrados se houver comprovação 

da modificação no estado econômico do vencido no prazo de até cinco 

anos contados do trânsito em julgado dessa decisão, nos termos do art. 

98, §3º, do NCPC.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 19986 Nr: 657-93.2011.811.0059

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Weiner Cruzeiro Assis Vilela - 

OAB:18.969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com base no art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial.Ao mesmo tempo, 

CONCEDO a guarda unilateral e definitiva do infante I.Z. para sua genitora, 

Sr. MARIA APARECIDA AZEVEDO CAVALCANTE, consignando que, nas 

férias escolares, o adolescente deverá permanecer metade do período 

com o genitor, além de finais de semanas (das 08h00 de sábado às 08h00 

de segunda-feira) e feriados alternados, podendo estes dois últimos 

(finais de semana e feriados) as partes deliberarem, haja vista a distância 

em que residem. Expeça-se o respectivo termo de compromisso.Defiro os 

benefícios da justiça gratuita para as partes. Condeno a parte requerente 

ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa 

(art. 85, §2º, do CPC). Esses valores só poderão ser cobrados se houver 

comprovação da modificação no estado econômico da vencida no prazo 

de até cinco anos contados do trânsito em julgado dessa decisão, nos 

termos do art. 98, §3º, do NCPC.Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 80720 Nr: 3398-96.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAYTON TELES DOUTOR, Clayton Teles 

Doutor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 771, paragrafo único c/c artigo 485, inciso IV, todos 

do Novo Código de Processo Civil.Custas pelo exequente.Deixo de 

condenar em honorários advocatícios em face da falta de resistência da 

executada.Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 80482 Nr: 3251-70.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY J SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 771, paragrafo único c/c artigo 485, inciso IV, todos 

do Novo Código de Processo Civil.Custas pelo exequente.Deixo de 

condenar em honorários advocatícios em face da falta de resistência da 

executada.Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 78968 Nr: 2331-96.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo de Oliveira Luz ME, Ronaldo Oliveira 

Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 771, paragrafo único c/c artigo 485, inciso IV, todos 

do Novo Código de Processo Civil.Custas pelo exequente.Deixo de 

condenar em honorários advocatícios em face da falta de resistência da 

executada.Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 79007 Nr: 2363-04.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdenice Vieira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 771, paragrafo único c/c artigo 485, inciso IV, todos 

do Novo Código de Processo Civil.Custas pelo exequente.Deixo de 

condenar em honorários advocatícios em face da falta de resistência da 

executada.Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 50784 Nr: 677-79.2014.811.0059

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMEC - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Mato-Grossenses S.A. - 

CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Souza Guimaraes - 

OAB:12681-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Luiz do 

Nascimento da Silva - OAB:MT 18.211, Eunice Elisia Silva Oliveira - 

OAB:MT 16.543, Murillo Espinola de Oliveira Lima - OAB:3127-A/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I do NCPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação proposta para declarar a 

inexigibilidade do débito em questão, no valor de R$ 7.410,94 (sete mil, 

quatrocentos e dez reais e noventa e quatro centavos), bem como para 

condenar a empresa Ré ao pagamento de indenização por danos morais 

na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigido pelo 

índice do INPC/IBGE, a partir desta data (Sumula 362, do STJ) e juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso - 

Súmula 54 do STJ.Condeno a parte requerida ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 

10% sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, do NCPC). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000382-83.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DALVINETE MENDES PORTO (REQUERENTE)

ANTONIO CARLOS XAVIER FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000382-83.2018.8.11.0059; Valor causa: R$ 57.157,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

ACIDENTÁRIA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: DALVINETE MENDES PORTO Parte Ré: REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O presente expediente tem 

por finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. OBSERVAÇÃO. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. PORTO 

ALEGRE DO NORTE , 27 de agosto de 2018. Atenciosamente, JONATHAS 

COSTA GUIMARAES Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE E 

INFORMAÇÕES: RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS 

DUMONT, PORTO ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: 

(66) 35691216

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000416-58.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO LOUREDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

VALDIVINO DANIEL DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000416-58.2018.8.11.0059; Valor causa: R$ 11.448,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[APOSENTADORIA POR 

IDADE (ART. 48/51)]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR(A): VALDIVINO DANIEL DA SILVA Parte Ré: RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS O presente expediente tem 

por finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. OBSERVAÇÃO. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. PORTO 

ALEGRE DO NORTE , 27 de agosto de 2018. Atenciosamente, JONATHAS 

COSTA GUIMARAES Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE E 

INFORMAÇÕES: RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS 

DUMONT, PORTO ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: 

(66) 35691216

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000258-03.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA VIANA SALES (ADVOGADO(A))

PEDRO ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

ROSANA PEREIRA DOS SANTOS SCHUMAHER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000258-03.2018.8.11.0059; Valor causa: R$ 11.448,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[APOSENTADORIA POR 

IDADE (ART. 48/51)]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR(A): PEDRO ALVES DA SILVA Parte Ré: RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O presente expediente tem por finalidade 

a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. PORTO ALEGRE DO NORTE , 

27 de agosto de 2018. Atenciosamente, JONATHAS COSTA GUIMARAES 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) 

SEDE DO 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE E INFORMAÇÕES: RUA 

16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO ALEGRE 

DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000743-03.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BRZEZINSKI DA CUNHA (ADVOGADO(A))

BUCKBEAK PARTICIPACOES S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATMAN PRODUCAO AGROPECUARIA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000743-03.2018.8.11.0059. 

AUTOR: BUCKBEAK PARTICIPACOES S.A. RÉU: ATMAN PRODUCAO 

AGROPECUARIA LTDA Aqui se tem ação de reintegração de posse com 

pedido liminar, proposta por BUCKBEAK PARTICIPAÇÕES S/A em dace de 

ATMAN PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA LTDA. A parte requerente aduziu 

ser proprietária de uma área de terras de 4.550,4273 hectares, situada no 

município de São José do Xingu/MT, denominada “Fazenda Bom Sucesso”, 

matriculada perante o Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato 1º de 

Notas da cidade de Vila Rica/MT sob o nº 3.957 do Livro 02 de Registro 

Geral. Revelou a requerente ter entabuado contrato de parceria agrícola 

com a ré, por meio do qual, em síntese, pactuaram que a demandada 

ocuparia 3.800 hectares da totalidade da área da autora para fins de 

plantio agrícola, sendo que a área remanescente seria ocupada e fruída 

pela requerente. Relatou-se na exordial que a ré estaria impedindo a 

autora de adentrar no imóvel, inclusive na área reservada para uso da 

requerente. A requerente informou que a ré, no último dia 09/08/2018, teria 

obstaculizado seu ingresso na fazenda, sendo que, após, não mais teria 

permitido o acesso dos prepostos da autora na área. Narrou a requerente 

que, na visita in loco realizada em 09/08/2018, teria verificado que a 

demandada destruiu cercas e demarcações existentes na área, as quais 

serviriam de divisa entre as áreas utilizadas pelas partes. Registrou-se, 

ainda, que o contrato, cuja eficácia teve início em 14/02/2011, perdurará 

até o dia 30/08/2018. Diante de tais asserções, a autora postulou pela 

concessão de liminar de reintegração de posse, para que fosse permitido 

seu acesso à área não compreendida pelo contrato de parceria 

entabulado. Requereu a autora, também, a permissão para construção de 

cercas limítrofes na propriedade, bem como a construção de um novo 

ponto de acesso a área, posto que os funcionários situados na guarita 

mantida pela requerida não permitem o acesso dos prepostos da 

requerente. É o relatório. Fundamento e decido. O artigo 561, do Código de 

Processo Civil estabelece: “Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua 

posse; II - 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, ou a perda da posse, na ação de reintegração.” 

Neste viés, o artigo 562 do alusivo códex legal institui que acaso restar 

comprovado, em análise sumária, o preenchimento dos requisitos supra, o 

magistrado deferirá a expedição de mandado liminar de reintegração de 

posse, caso contrário, designará audiência de justificação prévia. Assim, 

compulsando os autos, constata-se que inexiste demonstração verossímil 

de que o requerido esteja esbulhando a posse da autora na área que lhe 

competia fruir. Destarte, para melhor subsidiar os argumentos lançados na 

exordial, bem assim eventual acolhimento do pleito, designo audiência de 

justificação para o dia 06 de setembro de 2018, às 14h00min, horário 

oficial do Estado de Mato Grosso. Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecimento à solenidade, ficando, desde já, advertida de que o prazo 

para apresentação de contestação é de 15 (quinze) dias, fluindo a partir 

da intimação da decisão que deferir/indeferir a medida liminar, consoante 

disposição contida no artigo 564, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil. Intimem-se a parte autora por intermédio de seu patrono constituído, 

observando-se que poderá comprovar o alegado mediante prova 

documental e testemunhal. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000743-03.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BRZEZINSKI DA CUNHA (ADVOGADO(A))

BUCKBEAK PARTICIPACOES S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATMAN PRODUCAO AGROPECUARIA LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000743-03.2018.8.11.0059. 
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AUTOR: BUCKBEAK PARTICIPACOES S.A. RÉU: ATMAN PRODUCAO 

AGROPECUARIA LTDA Aqui se tem ação de reintegração de posse com 

pedido liminar, proposta por BUCKBEAK PARTICIPAÇÕES S/A em dace de 

ATMAN PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA LTDA. A parte requerente aduziu 

ser proprietária de uma área de terras de 4.550,4273 hectares, situada no 

município de São José do Xingu/MT, denominada “Fazenda Bom Sucesso”, 

matriculada perante o Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato 1º de 

Notas da cidade de Vila Rica/MT sob o nº 3.957 do Livro 02 de Registro 

Geral. Revelou a requerente ter entabuado contrato de parceria agrícola 

com a ré, por meio do qual, em síntese, pactuaram que a demandada 

ocuparia 3.800 hectares da totalidade da área da autora para fins de 

plantio agrícola, sendo que a área remanescente seria ocupada e fruída 

pela requerente. Relatou-se na exordial que a ré estaria impedindo a 

autora de adentrar no imóvel, inclusive na área reservada para uso da 

requerente. A requerente informou que a ré, no último dia 09/08/2018, teria 

obstaculizado seu ingresso na fazenda, sendo que, após, não mais teria 

permitido o acesso dos prepostos da autora na área. Narrou a requerente 

que, na visita in loco realizada em 09/08/2018, teria verificado que a 

demandada destruiu cercas e demarcações existentes na área, as quais 

serviriam de divisa entre as áreas utilizadas pelas partes. Registrou-se, 

ainda, que o contrato, cuja eficácia teve início em 14/02/2011, perdurará 

até o dia 30/08/2018. Diante de tais asserções, a autora postulou pela 

concessão de liminar de reintegração de posse, para que fosse permitido 

seu acesso à área não compreendida pelo contrato de parceria 

entabulado. Requereu a autora, também, a permissão para construção de 

cercas limítrofes na propriedade, bem como a construção de um novo 

ponto de acesso a área, posto que os funcionários situados na guarita 

mantida pela requerida não permitem o acesso dos prepostos da 

requerente. É o relatório. Fundamento e decido. O artigo 561, do Código de 

Processo Civil estabelece: “Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua 

posse; II - 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, ou a perda da posse, na ação de reintegração.” 

Neste viés, o artigo 562 do alusivo códex legal institui que acaso restar 

comprovado, em análise sumária, o preenchimento dos requisitos supra, o 

magistrado deferirá a expedição de mandado liminar de reintegração de 

posse, caso contrário, designará audiência de justificação prévia. Assim, 

compulsando os autos, constata-se que inexiste demonstração verossímil 

de que o requerido esteja esbulhando a posse da autora na área que lhe 

competia fruir. Destarte, para melhor subsidiar os argumentos lançados na 

exordial, bem assim eventual acolhimento do pleito, designo audiência de 

justificação para o dia 06 de setembro de 2018, às 14h00min, horário 

oficial do Estado de Mato Grosso. Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecimento à solenidade, ficando, desde já, advertida de que o prazo 

para apresentação de contestação é de 15 (quinze) dias, fluindo a partir 

da intimação da decisão que deferir/indeferir a medida liminar, consoante 

disposição contida no artigo 564, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil. Intimem-se a parte autora por intermédio de seu patrono constituído, 

observando-se que poderá comprovar o alegado mediante prova 

documental e testemunhal. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000743-03.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BRZEZINSKI DA CUNHA (ADVOGADO(A))

BUCKBEAK PARTICIPACOES S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATMAN PRODUCAO AGROPECUARIA LTDA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

1000743-03.2018.8.11.0059 BUCKBEAK PARTICIPACOES S.A. ATMAN 

PRODUCAO AGROPECUARIA LTDA IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador 

do requerente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetue um depósito 

identificado com o número do processo referente a condução dos oficiais 

de justiça até o endereço do requerido. 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. 

Porto Alegre do Norte, 27 de agosto de 2018. Assinado Digitalmente 

JONATHAS COSTA GUIMARAES Gestor de Secretaria

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

Processo Número: 1000032-95.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

L. T. D. O. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. G. (. P. G. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

1000032-95.2018.8.11.0059 LARISSE THAYNARA DE OLIVEIRA SILVA 

JOSÉ ANTÔNIO GOMES (conhecido por Gomes) CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos a fim de intimar a parte requerida 

via DJE, 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, no prazo de 15 (quinze) 

dias Porto Alegre do Norte/MT, 27 de agosto de 2018. JONATHAS COSTA 

GUIMARAES Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000539-56.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

R. B. D. N. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. C. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE CERTIDÃO POSITIVA Diligência e Entrega de 

M a n d a d o s  d e  I n t i m a ç ã o ,  C i t a ç ã o ,  N o t i f i c a ç ã o  C o d . 

1000539-56.2018.811.0059 Certifico e dou fé que, na data de 18/08/2018, 

em cumprimento à ordem contida no mandado expedido por este Juízo, 

dirigi-me por diversos endereços na Cidade de Confresa, bem como na 

“Rua MN6, s/nº, em frente ao número 370, Qd 45, Lote 16, Setor Mora 

Nova, Confresa” e, lá estando, DEIXEI DE PROMOVER A BUSCA E 

APREENSÃO do veículo descrito no mandado em razão de sua não 

localização, pois segundo informações da parte requerida PATRÍCIA 

COSTA SOARES o veículo foi vendido a mais de 03 anos, para o seu 

cunhado, que depois vendeu para outra pessoa, que por sua vez teria 

levado o veículo para o Estado do Pará, não sabendo informar o seu atual 

paradeiro. Registro que a parte Patrícia informou já estar negociando com 

o Banco Bradesco na tentativa de limpar seu nome. Certifico, também, que 

na mesma ocasião PROMOVI a CITAÇÃO da parte PATRÍCIA COSTA 

SOARES do inteiro teor do mandado, cientificando-o que possui o prazo 

de 05 dias para quitação da dívida, bem como dispõe do prazo de 15 dias 

úteis para apresentação de contestação, sendo que após a leitura do 

mandado a parte intimada aceitou a cópia que lhe fora oferecida e, em 

seguida, exarou sua ciência no verso. Por fim, consigno que desde a data 

de recebimento do mandado até o seu efetivo cumprimento, este Oficial 

efetuou diversas buscas, em diversos locais e diversos horários, 

devendo ser registrado que o endereço contido no mandado é “RUA 

PORTO SEGURO, N. 161, JD PLANALTO, CONFRESA”, onde estive por 

várias vezes até constatar que a parte requerida não residia naquele 

imóvel, diligências estas que foram realizadas nos dias 16, 17 e 

18/08/2018, conseguindo êxito somente nesta última oportunidade já no 

seguinte endereço: “Rua MN6, s/nº, em frente ao número 370, Qd 45, Lote 

16, Setor Mora Nova, Confresa”, fazendo jus ao pagamento das 

diligências complementares de deslocamento. Logo, considerando que 

todo o trajeto, ida e volta, percorrido por este servidor durante os dias de 

cumprimento das diligências, sendo percorrido a média de 60km ida e volta 

em cada uma das diligências, bem como a Portaria n°. 16/2010 que dispõe 

que os custos destinados ao pagamento da condução do Oficial de justiça 

perfazem R$ 3,55 (três reais e cinquenta e cinco centavos) por quilometro 

rodado, mais o valor de R$ 54,30, referente ao Provimento nº 4/2015-CGJ, 

o valor das diligências deste Oficial perfaz o montante de R$ 534,60 

(quinhentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos), que deverão ser 

pagos  po r  me io  de  gu ia  d i spon i b i l i z a d a  n o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao, 
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devendo ser indicado o Oficial subscritor desta certidão, para recebimento 

dos valores, tudo conforme determina o Provimento nº 7/2017-CGJ. Com 

estas considerações, devolvo o mandado. PORTO ALEGRE DO 

NORTE/MT, 21 de agosto de 2018. ROGER DOS SANTOS LOPES Oficial de 

Justiça SEDE DO 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE E 

INFORMAÇÕES: RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS 

DUMONT, PORTO ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: 

(66) 35691216

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000598-44.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITALLO KAIRON LOPES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de 

Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico e dou fé que, no dia 

20.08.2018, em cumprimento à ordem de busca e apreensão expedida 

pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT, dirigi-me 

ao endereço constante no mandado e deixei de promover a busca e 

apreensão do bem descrito no mandado de ITALLO KAIRON LOPES DA 

SILVA, uma vez que não localizado na Vila Primavera do Fontoura. Insta 

destacar que recebi informação do morador, Sr. Milton, que o requerido é 

desconhecido na localidade. Considerando que a parte autora promoveu o 

pagamento da diligência somente até a cidade de Canabrava do Norte, 

requer o pagamento de complementação no valor de R$ 213,00 (duzentos 

e treze reais) a ser recolhido mediante retirada de guia no sitio do Tribunal 

de Justiça do Estado do Mato Grosso. Assim, devolvo o mandado. PORTO 

ALEGRE DO NORTE/MT, 27 de agosto de 2018. NATALIE CIPRIANO 

TOLEDO Oficial de Justiça SEDE DO 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO 

NORTE E INFORMAÇÕES: RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO 

SANTOS DUMONT, PORTO ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - 

TELEFONE: (66) 35691216

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 48185 Nr: 3958-77.2013.811.0059

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos Sávio de Almeida, Geraldo Cardoso Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto Boa Ventura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12.622, Mirian Aparecida de Souza Ferreira - 

OAB:12360, Mirian Aparecida de Souza Ferreira - OAB:12360-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Xavier Filho - 

OAB:14543-A/MT

 Autos n. 3958-77.2013.811.0059 (código 48185)

Domingos Sávio de Almeida e Geraldo Cardoso Farias ingressaram com 

ação de reintegração de posse em desfavor de Paulo Roberto 

Boaventura.

Saneado o feito, as partes foram instadas a se manifestar sobre eventual 

interesse na produção de provas sendo que a parte autora requereu a 

designação de audiência de instrução para a colheita de prova 

testemunhal.

Defiro a produção de prova testemunhal requerida pela parte e designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de outubro de 2018 às 

16h00min (horário oficial de Mato Grosso).

Registre-se que o comparecimento das testemunhas dar-se-á sem 

necessidade de intimações, sendo ônus da parte promover seu 

comparecimento.

Porto Alegre do Norte (MT), 23 de agosto de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 44391 Nr: 3859-44.2012.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. M. da Silveira (Auto Peças Elet. Xingu), 

Gilmar Aparecido Gonçalves Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19077-A, Ellen Laura Leite Mungo - OAB:10.604 - MT, 

Mariane Cardoso Macarevich - OAB:30264/RS, Rosângela da Rosa 

Correa - OAB:16.308-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 3859-44.2012.811.0059 (código 44391)

Tendo em vista que foi prolatada sentença nos autos de embargos 

apensos, intime-se a exequente para dar prosseguimento no feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Porto Alegre do Norte (MT), 27 de agosto de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 49301 Nr: 5009-26.2013.811.0059

 AÇÃO: Embargos->Recursos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. M. da Silveira (Auto Peças Elet. Xingu), Gilmar 

Aparecido Gonçalves Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - Sicredi Araguaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Muzzi Vieira - 

OAB:17.783, Ana Claudia Silveira Damaceno - OAB:15.654, André 

Assis Rosa - OAB:19077-A, André Stuart Santos - OAB:10.637, 

Carolina Zenir Rezende do Carmo - OAB:19.970, Daniel Victor 

Farias Castro - OAB:17.609, Douglas da Silva dos Santos - 

OAB:20.273, Ellen Laura Leite Mungo - OAB:10.604 - MT, Guilherme 

Frederico de Figueiredo - OAB:10.647, José Henrique S. Vigo - 

OAB:11.751, Leonardo Bega Feijó - OAB:16.919, Rosângela da Rosa 

Correa - OAB:16.308-A - MT, Vanessa Rocha de Oliveira - 

OAB:18.714

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS e, jugo extinto 

o processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, I do 

Código de Processo Civil.Condeno o embargante ao pagamento de 

honorários advocatícios em favor da parte embargada, que fixo em 10% 

(dez por cento) do valor atualizado da causa principal.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Porto Alegre do Norte (MT), 27 de agosto de 

2018.Marcos André da SilvaJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 49499 Nr: 5177-28.2013.811.0059

 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: Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edi Escorsin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Cerezini - 

OAB:15.098-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 Processo nº 5177-28.2013.811.0059 (Código: 49499)

Aqui se tem ação civil pública de improbidade administrativa, proposta pelo 

município de Porto Alegre do Norte/MT em face de Edi Escorsin.

Após o recebimento da inicial, o demandado apresentou contestação.

Instado a replicar, o requerente deixou transcorrer in albis o prazo para 

tanto.

Decido.

Preliminarmente, determino à Secretaria Judicial que promova a abertura 

do 3º volume, consoante previsão contida no artigo 337 da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça.

Em prosseguimento, 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.
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Em caso de pretensão de produção de prova testemunhal, deverão ser 

esclarecidos quais fatos serão objeto dos depoimentos, sob o risco de 

indeferimento da prova pretendida.

Tem as partes o prazo de 15 (quinze) dias úteis para manifestação, 

iniciando-se pela parte autora e, após, para a parte requerida.

Em tempo, guisa frisar que eventual decurso de prazo sem manifestação, 

implicará na concordância tácita das partes com o julgamento do processo 

no estado em que se encontra.

Dentro do prazo assinalado, deverá a requerente informar se houve o 

devido cumprimento da liminar deferida inicialmente.

Porto Alegre do Norte/MT, 20 de agosto de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 46341 Nr: 2148-67.2013.811.0059

 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): Luiz Antonio Siqueira Reis Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Andre da Mata - 

OAB:10521/MT

 Processo nº 2148-67.2013.811.0059 (Código: 46341)

Instadas a apresentarem os quesitos à perícia, apenas a parte autora o 

fez.

Assim, consoante decisão anterior, intime-se o perito, instruindo-se a 

intimação com os quesitos declinados, para que, em 15 (quinze) dias, 

apresente proposta de honorários, bem como indique os dados bancários 

para realização do pagamento respectivo.

Após, intime-se o demandado para que, em 15 (quinze) dias, se manifeste 

e, se for o caso, promova e comprove o pagamento da quantia fixada pelo 

perito.

Na sequência, demonstrado tempestivamente o pagamento integral dos 

honorários, intime-se o perito para que, em 30 (trinta) dias, elabore o laudo 

técnico.

Finalmente, acostado aos autos o laudo, manifestem-se as partes, a 

requerente em 10 (dez) dias e o demandado em 05 (cinco).

Em tempo, acaso decorra sem manifestação qualquer dos prazos 

assinalados ao requerido, tornem os autos imediatamente conclusos.

Porto Alegre do Norte/MT, 20 de agosto de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 41637 Nr: 1362-57.2012.811.0059

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacir Gomes do Prado, GESSICA SILVEIRA PRADO, 

Neusa Aparecida Silva, Moacir Prado Filho, Ileira Borges Silveira Prado, 

Whalbert Silva do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Fatima Araújo dos Santos, Edinor 

Franque Araujo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ricardo Gomes Pimenta 

- OAB:20.613-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Frank Sinara Resende de 

Oliveira - OAB:20245/0 - MT, WLISSES JOAQUIM PARUCI DA SILVA - 

OAB:/GO 37796

 Processo nº 1362-57.2012.811.0059 (Código: 41637)

Aqui se tem interdito proibitório proposto por Moacir Gomes do Prado em 

face de Maria de Fátima Araújo dos Santos e Edinor Franque Araújo dos 

Santos.

Citados, apenas a requerida Maria apresentou contestação.

Após, foi noticiado o óbito do requerente, tendo sido o feito suspenso, 

prosseguindo-se com a devida habilitação dos herdeiros.

Por conseguinte, os demandados foram citados, nos termos do artigo 690, 

caput, do Código de Processo Civil, tendo transcorrido in albis o prazo 

legal para pronunciamento.

Decido.

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, deverão ser 

esclarecidos quais fatos serão objeto dos depoimentos, sob o risco de 

indeferimento da prova pretendida.

Tem as partes o prazo de 15 (quinze) dias úteis para manifestação, 

iniciando-se pela parte autora e, após, para a parte requerida.

Em tempo, guisa frisar que eventual decurso de prazo sem manifestação, 

implicará na concordância tácita das partes com o julgamento do processo 

no estado em que se encontra.

Dentro do prazo assinalado, deverá a requerente informar se houve o 

devido cumprimento da liminar deferida inicialmente.

Porto Alegre do Norte/MT, 20 de agosto de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 50513 Nr: 432-68.2014.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consorcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leiliane Ferreira Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dante Mariano Gregnanin 

Sobrinho - OAB:11.054-A, Edemilson Koji Motoda - OAB:231747/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação de Busca e Apreensão

Processo n. 432-68.2014.811.0059 (código 50513)

Autor: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

Requerido: LEILIANE FERREIRA BEZERRA

SENTENÇA

RELATÓRIO

Aqui se revela ação de busca e apreensão ajuizada por Administradora 

de Consórcio Nacional Honda Ltda em face de Leiliane Ferreira Bezerra.

Embora concedida a liminar pleiteada, não houve angularização 

processual, visto que a parte requerida não foi localizada nos endereços 

informados nos autos.

Instada a se manifestar, a autora requereu a extinção do feito, sem 

resolução do mérito.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Não havendo óbice quanto ao pleito, defiro o pedido formulado pela parte 

autora.

Sendo assim, HOMOLOGO a desistência da ação e EXTINGO o processo, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do Código de 

Processo Civil.

Sem custas e sem honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

P.R.I.C.

 Porto Alegre do Norte/MT, 21 de agosto de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 22159 Nr: 900-9.2007.811.0049

 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: Maurício de Paula Jacinto, Lilian Costa Jacinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silson Queiroz de Mendonça, Dirce Nunes 

Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Antônio Garibalde Silva - 

OAB:32.550 - SP, Odair Flauzino de Moraes - OAB:115-A/RO, Roger 

dos Santos Lopes - OAB:17379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Carlos Fernandes 

Alves - OAB:SP - 83.161

 Processo nº 900-9.2007.811.0059 (Código: 22159)

Instadas a apresentarem as provas pretendidas para deslinde do feito, o 
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requerido pugnou pela extinção do feito, aduzindo ilegitimidade ativa do 

autor.

De outro vértice, o requerente postulou pela suspensão do andamento 

processual por 90 (noventa) dias, sustentando que “Os autores estão 

postulando o registro da Carta de Arrematação que instruiu o pedido 

inicial, junto ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, o que 

certamente irá consubstanciar a pretensão dos Autores.” [sic].

Desse modo, postergo a análise do pedido suso para após a manifestação 

da parte adversa quanto ao requerimento de suspensão formulado pelos 

autores.

Tem a ré o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação.

Após, com a vinda da manifestação ou decorrido in albis o prazo supra, 

tornem os autos conclusos.

Porto Alegre do Norte/MT, 16 de agosto de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 40441 Nr: 174-29.2012.811.0059

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACBG, KNG, EMG, GLG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANA ADORNO BENTO - 

OAB:MT 25195

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 174-29.2012.811.0059 (Código: 40441)

Aqui se tem ação de reconhecimento e dissolução de união estável post 

mortem.

A demanda foi proposta em 03/02/2012, ocorrendo a localização e citação 

da ré Edna Mara Grahl, sem que, até a presente data, tenha sido 

angularizada a relação processual com relação aos demais requeridos.

Instada a se manifestar objetivamente, a requerente postulou pela citação 

editalícia dos demandados, requerendo, ainda, a decretação da revelia da 

requerida Edna.

É o relatório. Decido.

De proêmio, determino à Secretaria Judicial que promova o cadastro da 

patrona constituída pela requerente, consoante procuração acostada às 

folhas 80/81, efetivando-se, na mesma oportunidade, a exclusão do 

causídico inicialmente constituído.

Por conseguinte, tendo em vista as tentativas infrutíferas de citação de 

Anny Christine Barbosa Grahl, defiro o pedido da autora e determino a 

expedição do necessário para promoção da citação desta por edital, nos 

termos do artigo 257, II, do Código de Processo Civil, com o prazo de 30 

(trinta) dias.

Decorrido o prazo legal e não apresentada contestação, com fulcro no 

artigo 72, II e parágrafo único do Código de Processo Civil, abra-se vistas 

dos autos à Defensoria Pública desta Comarca.

De outro vértice, indefiro, por ora, a citação por edital de Katya Nubia e 

Gyoseph Luiz, eis que ainda não se tem notícias quanto ao ofício outrora 

expedido ao TRE/TO, razão pela qual determino à Secretaria Judicial que 

requisite informações quanto ao possível endereço destes demandados, 

tal como vindicado às folhas 82.

Em tempo, certifique-se a Secretaria quanto à ocorrência de apresentação 

de defesa pela ré Edna Mara Grahl.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Porto Alegre do Norte/MT, 15 de agosto de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 44741 Nr: 640-86.2013.811.0059

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claidir Bauer Grubler

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

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enio Soler do Amaral Junior - 

OAB:12465 - A - MT, Jabes Fonseca Brito - OAB:22652/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Veríssimo 

Gonçalves - OAB:8270/MS, Lucimar Cristina Gimenez - OAB:8506-A 

- MT, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - OAB:14.250-A

 Processo 640-86.2013.811.0059 (Código: 44741)

Após a realização de perícia, foi encartado aos autos o respectivo laudo, 

sendo que, na sequência, a Secretaria Judicial promoveu o 

impulsionamento do feito apenas à requerente para manifestação.

Diante disso, acolho a manifestação da parte ré, apresentada às folhas 

retro, e determino a reabertura do prazo de 15 (quinze) dias para que o 

demandado se pronuncie quanto ao laudo acostado às folhas 176/183.

Apresentada manifestação ou decorrido in albis o prazo suso, tornem os 

autos conclusos.

Porto Alegre do Norte/MT, 21 de agosto de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 14849 Nr: 1303-74.2009.811.0059

 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 Itaú BBA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carmo Aparecido Vidotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Mucci Loureiro de Melo - OAB:144880/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Derson Jales Costa Sales - 

OAB:3977

 Instado a efetuar o pagamento do débito exequendo em 15 (quinze) dias, 

o requerido quedou-se inerte.

Decido.

De proêmio, determino à Secretaria Judicial que promova a remessa dos 

autos ao Cartório Distribuidor para fins de alteração de classe processual 

junto ao indigitado sistema, devendo-se constar que o presente feito se 

trata cumprimento de sentença.

Com o retorno, tendo em vista a inércia da parte executada, intime-se o 

exequente para que, em 15 (quinze) dias, manifeste-se em 

prosseguimento, sob risco de arquivamento do feito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Porto Alegre do Norte/MT, 21 de agosto de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 46433 Nr: 2240-45.2013.811.0059

 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): Elias Melgaço Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT

 Processo nº 2240-45.2013.811.0059 (Código: 46433)

Aqui se tem ação civil pública por dano ambiental, proposta pelo Ministério 

Público Estadual em face de Elias Melgaço Chaves.

Citado, o requerido constituiu advogado, tendo sido apresentada a 

respectiva procuração.

Após, o Ministério Público manifestou-se nos autos, informando que o 

causídico do demandado teria buscado àquele órgão e aduzido que área 

degradada não seria condizia com as coordenadas da área do autor.

Deste modo, o Parquet requereu a suspensão do feito por 06 (seis) 

meses, contudo, embora ultrapassados 05 (cinco) anos desde a 

suspensão do feito, não sobreveio qualquer manifestação das partes 

neste sentido.

Instado a se manifestar, o requerente pugnou pelo prosseguimento do 

feito, aduzindo que a arguição perpetrada pelo réu, de que a área autuada 

não seria por ele ocupada, deveria ser demonstrada pela própria defesa.

Decido.

Considerando o patente desinteresse do Ministério Público na manutenção 

do acordo outrora realizado com o requerido, determino a intimação do 

réu, via DJe, para que, em 15 (quinze) dias, apresente contestação.
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Apresentada resposta ou decorrido sem manifestação o prazo legal, 

tornem os autos imediatamente conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Porto Alegre do Norte/MT, 21 de agosto de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 46283 Nr: 2089-79.2013.811.0059

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel do Nascimento Vieira Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Ines Alves Pereia Cury, ESPOLIO DE 

Jose Alves Pereira e Izolina Marques Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Igor Oliveira de Sousa 

Nascimento - OAB:32.567, Luiz Vitor Pereira Filho - OAB:27701-GO, 

Rafael Cesar do Nascimento - OAB:16.056 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação de Inventário

Processo n. 2089-79.2013.811.0059 (código 46283)

Autora: MANOEL DO NASCIMENTO VIEIRA ARAÚJO

Requerido: MARIA INÊS ALVES PEREIRA CURY

SENTENÇA

Aqui se tem ação de inventário, promovida por Manoel do Nascimento 

Vieira Araújo em face de Maria Inês Alves Pereira Cury.

A presente demanda foi ajuizada em 06/06/2013, sem que até a presente 

data tenha ocorrido a citação da parte ré.

Instada a se manifestar quanto à diligência citatória frustrada, até a 

presente data o autor nada manifestou.

Vieram os autos conclusos.

Sendo esse o breve relatório, passa-se à decisão.

 Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora indicou como polo 

passivo da ação Maria Inês Alves Pereira Cury e Espolio de José Alves 

Pereira e Izolina Marques Pereira .

Na decisão contida na folha 113, ficou consignado que a parte autora 

deveria providenciar a citação da herdeira necessária, Maria Inês, sob o 

risco de indeferimento da petição inicial.

No entanto, apesar de devidamente intimada, não atendeu ao comando 

judicial.

Ante tudo o que foi dito nesta sentença, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com 

fundamento no artigo 485, I, c/c 330, IV, c/c 321, todos do Código de 

Processo Civil, e julgo extinto o processo sem resolução de mérito.

Sem custas e honorários.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Porto Alegre do Norte/MT, 22 de agosto de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 19897 Nr: 582-54.2011.811.0059

 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: SK Automotive S/A Distribuidora de Autopeças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. Gomes Coelho Auto Peças ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Beatriz Helena dos Santos - 

OAB:87192/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Determinada a intimação do devedor acerca da conversão da monitória 

em título executivo judicial, restou a diligência frustrada.

Instado a se manifestar, o autor quedou-se inerte, consoante certidão 

colacionada às folhas retro.

Decido.

Compulsando detidamente os autos, bem assim os registros dos 

andamentos do feito junto ao Sistema Apolo, verifica-se que foi expedida 

carta de intimação ao réu em endereço diverso do declinado pelo autor.

Outrossim, constata-se que a publicação no DJe da decisão acostada à 

folha 90 foi efetivada em nome da antiga patrona do requerente.

Diante disso, chamo o feito à ordem para tornar sem efeito a decisão 

contida à folha 90.

Determino que se expeça novel carta de intimação ao executado, nos 

termos do artigo 513, §2º, inciso II e artigo 523 e seguintes, todos do 

Código de Processo Civil, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento de débito exequendo.

Frise-se que não ocorrendo o pagamento no prazo previsto no artigo 

suso, será acrescido ao débito multa de 10%, além de honorários 

advocatícios no mesmo patamar.

Na hipótese de não ser efetuado o pagamento dentro do prazo legal, 

intime-se o exequente para que se manifeste em prosseguimento.

De outro vértice, restando frustrada a diligência, intime-se o exequente 

para manifestação em 15 (quinze) dias, sob risco de arquivamente.

Sem prejuízo no cumprimento das determinações supra, deverá a 

Secretaria Judicial promover o cadastro de Enimar Pizzato – OAB/PR 

15818 como causídico da parte autora.

Porto Alegre do Norte/MT, 20 de agosto de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 52477 Nr: 2127-57.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedra Alves Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nalva Alves de Souza - 

OAB:15540-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação para concessão de benefício previdenciário.

Certificado o trânsito em julgado da sentença, a parte autora ingressou 

com pedido de cumprimento de sentença, apresentando os respectivos 

cálculos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor.

Instado a se manifestar quanto aos cálculos apresentados pela 

exequente, o demandado externou sua concordância com os valores.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da concordância do executado com a planilha acostada ao feito, 

páginas 76/77, deverá o Gestor Judiciário cumprir as disposições insertas 

no artigo 535, § 3º do Código de Processo Civil.

 Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Com efeito, deverá a parte autora apresentar os dados bancários para 

fins de expedição dos alvarás de levantamento.

Em tempo, defiro, desde já, eventual pedido para expedição de RPV em 

apartado, referente aos honorários contratuais.

Após, depositados na conta judicial e devidamente vinculados os valores, 

intime-se a parte ré para que, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, 

manifeste-se quanto à expedição de alvará judicial, nos termos do 

Provimento nº 68/2018, do Conselho Nacional de Justiça.

Na sequência, apresentada manifestação ou decorrido in albis o prazo 

suso, tornem os autos conclusos.

Porto Alegre do Norte/MT, 20 de agosto de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 19209 Nr: 30-89.2011.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Gomes do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMEC - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Viana Sales - 

OAB:5.913-B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação cautelar de busca e apreensão, proposta por NELSON 

GOMES DO NASCIMENTO em face de SEMEC – SERVIÇOS DE 

MOTOMECANIZAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA.

A presente demanda foi ajuizada em 07/01/2011, sendo que, ao receber a 

inicial, este Juízo deferiu a liminar de busca e apreensão pretendida.

Após, dentro do interregno legal, a requerente propôs a ação principal, 
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distribuída sob o código nº19707.

Em 11/07/2014, foi prolatada sentença nos indigitados autos e, após a 

interposição de recurso, foi efetivada a remessa à 2ª instância, 

oportunidade em que foi dado parcial provimento ao apelo interposto pelo 

autor.

Após, a requerente apresentou pedido de cumprimento de sentença, 

tendo este Juízo suspendido a execução, a fim de que o requerente 

esclarecesse outras questões afetas ao feito.

É o relatório. Fundamento e decido.

De proêmio, determino o desentranhamento da petição contida às folhas 

82/91, devendo ser feito seu encarte na contracapa dos autos, visto que 

o pedido manejado nas aludidas folhas já foi devidamente apresentado 

nos autos em apenso, sendo àquele o feito em que deve ser processado 

o indigitado pedido.

De outro vértice, diante da narrativa alhures relatada, estando os autos 

principais em fase de execução de sentença, verifica-se que inexistem 

razões para prosseguimento do presente, haja vista a perda do objeto e 

interesse nestes autos.

Assim, sem maiores digressões, com fulcro no artigo 485, VI, cumulado 

com o artigo 493, ambos do Código de Processo Civil, julgo e declaro 

extinto o presente feito por ausência de interesse processual 

subsequente.

Isento de custas e despesas processuais.

Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, na condição 

de findo, mediante adoção das formalidades e anotações de praxe.

Porto Alegre do Norte/MT, 15 de agosto de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 19707 Nr: 402-38.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Gomes do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMEC - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Viana Sales - 

OAB:5.913-B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Souza Guimaraes - 

OAB:12681-A - MT, Ronaldo Moura Leal - OAB:4833/GO

 Às folhas 250 este Juízo fixou prazo à requerente para que esclarecesse 

o paradeiro do veículo apreendido e depositado em seu favor no início da 

demanda.

Após, a requerente, em síntese, requereu a expedição de mandado de 

busca e apreensão do veículo, indicado o endereço em que o automóvel 

estaria localizado.

Decido.

Inicialmente, importante registrar que, em sentença, devidamente 

confirmada pelo acórdão proferido pela Superior Instância, foi determinado 

que a autora promovesse a entrega do veículo ao demandado, sob risco 

aplicação de astreinte.

Diante disso, tem a autora o prazo de 05 (cinco) dias para realizar a 

efetiva entrega do veículo ao requerido, frisando que, acaso opte pela 

expedição de mandado de busca e apreensão, deverá arcar com ônus do 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça e demais custas relativas à 

locomoção do automóvel.

De outro vértice, nos termos do artigo 513, §2º, inciso II e artigo 523 e 

seguintes, todos do Código de Processo Civil, intime-se o requerido, por 

meio de publicação no DJe para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento de débito exequendo apontado pela autora às folhas 238/247.

Frise-se que não ocorrendo o pagamento no prazo previsto no artigo 

suso, será acrescido ao débito multa de 10%, além de honorários 

advocatícios no mesmo patamar.

Na hipótese de não ser efetuado o pagamento dentro do prazo legal, 

intime-se a autora para que se manifeste em prosseguimento.

Porto Alegre do Norte/MT, 15 de agosto de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 55591 Nr: 750-17.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELA NOIVA, Semea de Souza Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560 - MT, Marcelo Alvaro C. N. Ribeiro - OAB:15.445 - MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tem-se ação de título executivo extrajudicial em que foi reconhecida a 

prescrição da pretensão executória.

Consta nos autos que foram opostos Embargos de Declaração em que 

foram ventilados seguintes argumentos:

“Conforme consta na decisão, até o presente momento não houve a 

angularização processual, ocorrendo a prescrição do título exequendo. 

Contudo, Excelência, não há que se arguir prescrição do título uma vez 

que a sua alegação só terá fundamento a partir do momento em que fique 

claro nos autos que o exequente agiu com desídia e quedou-se inerte, o 

que não ocorreu no caso em tela. De acordo com o preceito legal do 

Código Civil, em seu artigo 202, inciso I, o despacho do Juiz que ordenar a 

citação é uma causa de interrupção da prescrição: “a interrupção da 

prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: I- por 

despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o 

interessado a promover no prazo e na forma da lei processual.”

 Disse ainda o embargante: “Mesmo que não tenha sido intimado por este 

r. Juízo, o Banco credor tendo interesse na solução da lide se manifestou 

no processo a respeito da citação do executado, requerendo, inclusive, a 

expedição de edital de citação dos mesmos. Assim, nota-se que o 

demasiado prolongamento deste feito na justiça não se deu por inércia do 

exequente, mas sim por conta do volume processual que há no judiciário, 

o que faz com que os atos processuais perdurem por um tempo 

consideravelmente maior.”

Decido.

Como se vê, o fundamento dos Embargos busca a reforma da decisão. 

Nos Embargos, a parte não apontou qualquer das situações previstas nos 

artigos 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, o que impõe 

rejeição do recurso.

Assim, CONHEÇO OS EMBARGOS PORQUE TEMPESTIVOS, MAS OS 

REJEITO PELA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 19603 Nr: 310-60.2011.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Manoel Machado Pedroso, Maria Luiza Alves 

Pedroso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Pedro Beraldi, Cedenira Aparecida 

de Andrade Baraldi, Vanderlei Desidério, Marta Baraldi Desidério

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Dornelas - OAB:155388/SP, 

Wueiner Cruzeiro Assis Vilela - OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Devidamente citados, os executados quedaram-se inertes.

Instada a se manifestar, a exequente pugnou pela realização de penhora 

online através do Sistema BACENJUD, bem como o bloqueio de veículos no 

Sistema RENAJUD.

Demais disso, a exequente requereu que fosse realizada penhora no 

rosto dos autos de código 17975, aduzindo que naqueles autos existem 

valores depositados em favor dos executados.

Decido.

Preliminarmente, esclareço que o autos de código 17975 encontram-se 

arquivados, porquanto a sentença homologatória de acordo transitou em 

julgado, de modo que inexistem valores pendentes de levantamento 

naqueles autos.

De outro vértice, com fulcro no artigo 854 do Código de Processo Civil, 

defiro o pedido de penhora, razão pela qual determino que se proceda 

com uma tentativa de penhora online no valor de R$ 401.852,51 

(quatrocentos e um mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e 

um centavos) em eventuais contas ou aplicações financeiras do 

executado por meio do Sistema BACENJUD.

Na hipótese de restar frustrada a tentativa supra, defiro a constrição de 

veículos através do Sistema RENAJUD.

Assinalo que, em sendo frutífera a penhora supra, deverá o executado 

ser intimado para que se manifeste em 5 (cinco) dias, tal como preceitua o 
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artigo 854, §3, do Código de Processo Civil.

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.: 50060 Nr: 51-60.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudia Lima Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Empreendimento Boi Forte Porto Alegre do 

Norte, Carlos Eduardo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Viana Sales - 

OAB:5.913-B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 Intime-se, pela imprensa Oficial, a parte ré para manifestar-se quanto à 

pretensão de cumprimento da sentença, podendo apresentar impugnação 

no prazo de até 15 dias, sob o risco de incorrer nas cominações legais.

Porto Alegre do Norte (MT), 04 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 21607 Nr: 1821-93.2011.811.0059

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Aparecida Appolinario

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlinhos, Jose Ribeiro, Lorenso Pedreiro, 

Roseno, Familia dos Calangos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos de Souza Boechat - 

OAB:152805/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fixo prazo de até 15 dias para que as partes possam manifestar 

interesse na realização de alguma diligência.

No caso de nada ser dito, arquivem-se este autos na condição de findo.

Porto Alegre do Norte (MT), 04 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 43887 Nr: 3659-37.2012.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Torino Comercial de Veículos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Henrique da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Rezende Junior - 

OAB:9059 - MT, Daniele I. S. Cavallari Rezende - OAB:6.057 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 3659-37.2012.811.0059 (código 43887)

Defiro o pedido para desentranhar documentos, ficando autorizada, 

contudo, apenas a substituição de peças originais, excluída a procuração, 

e desde que substituídas por cópia.

Assim, tem a parte autora o prazo de 15 dias para se manifestar e, nada 

sendo dito, arquivem-se os autos na condição de findo.

Porto Alegre do Norte (MT), 11 de abril de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 21771 Nr: 1945-76.2011.811.0059

 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: Fabiano Martins Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Cristina Zeferino Terribele

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Xavier Filho - 

OAB:14543-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Oliveira Costa 

- OAB:6456-A - MT

 Autos n. 1945-76.2011.811.0059 (código 21771)

Fixo prazo de 15 dias para que a parte devedora se manifeste quanto à 

pretensão da parte exequente em adjudicar o bem penhorado.

Indefiro o pedido da parte autora inclusão do nome da parte ré em órgãos 

de proteção de crédito, eis que a finalidade pretendida se realiza pelo 

protesto do título exequendo.

Indefiro o pedido para penhorar bens da “loja” porque, em regra, a 

execução incide sobre bens, exclusivamente, da parte executada, exceto 

nos casos em que for reconhecida a desconsideração da personalidade.

Porto Alegre do Norte (MT), 9 de abril de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 17545 Nr: 1389-11.2010.811.0059

 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: Elsi Antônio Pietrobom

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Barreira Luz, vulgo "Manoel Cecílio"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Weiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969

 Autos n. 1389-11.2010.811.0059 (Código: 17545)

 Fixo prazo de 15 dias para que a parte autora se manifeste quanto à 

pretensão da parte ré, postada como folha 192.

Porto Alegre do Norte (MT), 9 de abril de 2018.

Marcos André Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 48357 Nr: 4116-35.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelton Schwingel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 4116-35.2013.811.0059 (código 48357)

Fixo prazo de 15 dias para que a parte exequente se manifeste nos autos, 

dizendo, especialmente, quanto a se houve o pagamento.

Se nada for dito, arquivem-se estes autos na condição de findo.

Porto Alegre do Norte (MT), 9 de abril de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 49369 Nr: 5060-37.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACdS, AJST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA DIAS DE ARRUDA 

VOLTOLINE - OAB:22084/MT, RUBENS ALVES DO NASCIMENTO 

JUNIOR - OAB: 22141-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fixo prazo de 15 dias úteis para que as partes se manifestem quanto a 

eventuais pretensões remanescentes.

Oportunamente, arquivem-se estes autos na condição de findo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 49369 Nr: 5060-37.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACdS, AJST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA DIAS DE ARRUDA 

VOLTOLINE - OAB:22084/MT, RUBENS ALVES DO NASCIMENTO 
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JUNIOR - OAB: 22141-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 5060-37.2013.811.0059 (Código nº 49369)

Aqui se tem execução de alimentos proposta por Alan Junior Souza 

Tavares, representado por sua genitora Adi Campos de Souza, em 

desfavor de Junior Barbosa Tavares.

Determinada a citação do requerido para realizar o pagamento do débito 

alimentar em atraso, referente aos meses de maio, junho e julho de 2013, 

sobreveio certidão do Oficial de Justiça datada de 31 de janeiro de 2014, 

informando que o réu não foi localizado no endereço indicado na exordial 

para ser citado, tendo em vista estar viajando.

Em 15 de setembro de 2014 foi realizada nova tentativa de citação do 

requerido no referido endereço, no entanto, também infrutífera.

Foi expedido novo mandado de citação para a realização de diligência em 

novo endereço, mas o requerido também não foi localizado.

Por conseguinte, o executado foi citado por edital.

Às folhas 32/33 o executado constituiu advogado para promover a sua 

defesa, no entanto não apresentou comprovante de pagamento do débito 

e nem justificativa quanto a eventual impossibilidade de realizar o 

pagamento.

Considerando que, nos autos de execução em apenso, o executado 

realizou o pagamento do débito alimentar em atraso, abram-se vistas ao 

Ministério Público para que informe se houve também a quitação das 

parcelas em atraso executadas na presente ação, sendo que, em caso 

negativo, deverá apresentar planilha discriminada e atualizada da dívida, 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Por se tratar de demanda quanto a alimentos, que se arrasta por mais de 

04 (quatro) anos, determino à Secretaria deste Juízo que monitore o 

decurso do prazo, devendo ser expedido mandado de busca e 

apreensão, no caso de exceder-se o prazo sem devolução dos autos.

Tão logo sejam devolvidos os autos, tornem conclusos.

Porto Alegre do Norte/MT, 11 de setembro de 2017.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 103740 Nr: 4727-12.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Pereira Alves, SOLANGE OLIVEIRA 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lorran de Souza Santos - 

OAB:22422-O - MT

 Autos nº. 4727-12.2018.811.0059 (código 103740)

Ante o teor da certidão do Oficial de Justiça contida na referência 48, 

constatou-se que a vítima, adolescente Keity Wislwy Oliveira Gomes, foi 

entregue aos cuidados de seu genitor, Werson dos Santos Gomes, 

residindo atualmente na cidade de Goiânia/GO. Nesse passo, o Ministério 

Público pugnou que fosse deprecada a inquirição da vítima. Diante disso, 

acolho o pedido ministerial contido na referência 53, determinando que 

seja expedida Carta Precatória a Comarca de Goiânia/GO, objetivando 

intimar a testemunha KEITY WISLEY OLIVEIRA GOMES, arrolada pelo 

Ministério Público, para ser ouvida como testemunha de acusação, em 

data e horário a serem designados por aquele Juízo.

 Considerando tratar-se de procecsso com réu preso, fixo prazo de até 15 

dias para o cumprimento do atp deprecato.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Aguarde-se a realização da audiência já designada.

Porto Alegre do Norte (MT), 22 de agosto de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 44404 Nr: 1086-50.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Werebedú Karajá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Castilho de Moraes - 

OAB:24310/A, Mylss Maria Vilela Guimarães - OAB:19401/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 44404

 Vistos, etc.

 Chamo o feito a ordem.

 Compulsando os autos verifica-se que a parte autora não acostou a inicial 

comprovante do indeferimento do benefício em sede administrativa.

 Em contestação, a autarquia requerida informou que a parte autora 

requereu administrativamente o benefício previdenciário ora pleiteado em 

02/06/2015, quando, então, lhe foi concedido o benefício de pensão por 

morte, retroativo a data do óbito. Por isso, requereu a extinção do feito 

sem exame do mérito, por falta de interesse processual (fls. 19/21).

 Intimada, a parte autora ofereceu impugnação, mas não refutou o único 

argumento trazido na contestação, qual seja, a concessão do beneficio 

previdenciário em sede administrativa. Em momento algum negou que o 

benefício de pensão por morte havia sido concedido pelo INSS antes 

mesmo do ajuizamento da ação (fls. 23/26).

 Sem atentar-se para o conteúdo do documento da Previdência Social 

acostado aos autos à fl. 21 e a ausência de oposição da parte requerente, 

o magistrado que jurisdicionava à época equivocadamente designou 

audiência de instrução e julgamento (fls. 29/30).

 Diante da situação posta, não havendo pertinência na realização de 

audiência de instrução, CANCELO a oralidade designada para o dia 

30/08/2018.

 No mais, mantenham-se os autos conclusos para sentença.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 São Félix do Araguaia/MT, 24/08/2018.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 12231 Nr: 1023-40.2006.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Técnicos em radiologia da 12ª 

Região

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moisés Azevedo Wanderley Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hevelyn de Souza Martins 

Lopes - OAB:11.883/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em relação ao pedido retro, o art. 854, do CPC/15, dispõe que para 

possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, 

o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao 

executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema 

eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro 

nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do 

executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

A medida visa à realização de penhora de dinheiro nas contas bancárias 

do executado, sem a sua prévia ciência, pois, caso contrário, esvaziaria 

seus efeitos.

 Não obstante, esse procedimento não dispensou a prévia citação do 

executado (no processo de execução) ou mesmo a sua intimação (no 

cumprimento de sentença).

 Segundo o regramento estabelecido no Código de Processo Civil de 2015, 

o ato pelo qual não se deve dar ciência prévia é a ordem de penhora on 

line, e não a execução em si, que pressupõe antes a citação do devedor.

 Além disso, não se constata o perigo de dano concreto ou risco ao 

resultado útil do processo para a autorização da indisponibilidade de bens 

antes de realizada a citação.

 Dito isto, INDEFIRO o pleito de fls. 63/64.

Abra-se nova vista a parte Exequente para que requeira o que entender 
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de direito.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 6681 Nr: 7-76.1991.811.0017

 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 Ribeiro Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante do exposto, nos termos da fundamentação, acolho os 

presentes embargos de declaração com efeitos infringentes de fls. 

155/156 e, com isso, revogo a decisão recorrida de fl. 154.Deste modo, a 

fim de dar seguimento ao feito, passo a deliberar quanto ao pedido da 

parte exequente:Ante a interposição do Recurso de Apelação de fls. 

135/146, bem como se verifica a não triangularização processual, ante a 

ausência de citação da parte executada, determino a remessa dos 

presentes autos ao e. TJMT, com as nossas homenagens, nos termos do 

art. 1.010, §3.º, do CPC.Por fim, atente-se a Serventia para que as 

intimações da parte requerente sejam realizadas através do advogado 

indicado no petitório de fls. 155/156, promovendo a devida atualização no 

Sistema Apolo.Cumpra-se expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31314 Nr: 2562-02.2010.811.0017

 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: Tereza Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o 

requerido a conceder o benefício previdenciário de pensão por morte a 

autora TEREZA RODRIGUES DA SILVA, no valor de 01 (um) salário mínimo 

nacional, inclusive 13º, em consequência, julgo extinto o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Para a data de início do benefício, fixo a data da 

distribuição da ação, consoante o disposto no RE n.º 631.240/MG, que 

estabelece que, na hipótese de ausência de prévio requerimento em sede 

administrativa, deverá ser considerada como data de entrada do pedido 

administrativo a data do início da ação, para todos os efeitos legais. Tendo 

em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o 

perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício, 

CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de DETERMINAR ao 

INSS que implante o benefício ora concedido, IMEDIATAMENTE, 

independentemente do trânsito em julgado, juntando nos autos 

comprovante do cumprimento de referido comando. Devendo ser a 

autarquia intimada para o cumprimento da ordem. Ainda quando as 

prestações vencidas desde então, serão devidos: correção monetária 

pelo INPC no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 

11.430/2006 (09/2006 em diante) que incluiu o artigo 41-A na Lei 8.213/91, 

a partir do vencimento de cada parcela, e juros de mora de mora segundo 

a remuneração oficial da caderneta de poupança, a contar da citação (art. 

1.º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009). A 

correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de 

Cálculos da Justiça Federal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 43561 Nr: 616-19.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ediniz José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Daniela Caetano de Brito - OAB:9880, Kênia 

Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença, promovida por EDINIZ JOSÉ DA 

SILVA, devidamente qualificado, em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL-INSS, igualmente qualificado.

 Houve a expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV e do 

respectivo Alvará de liberação do valor (fls. 39).

 É o sucinto relatório.

 Fundamento e Decido.

A parte devedora efetuou o pagamento do débito, e a parte autora efetuou 

a retirada do alvará correspondente em 11/10/2016.

Em contínuo, a parte autora declarou o recebimento da parte que lhe cabia, 

e que não restava mais nada a receber (fl. 42).

É de reconhecer-se, assim, que o presente feito alcançou o seu objetivo, 

sendo de rigor a sua extinção, uma vez que devidamente satisfeita à 

obrigação.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente demanda, com resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as baixas e 

anotações de estilo, independentemente de nova determinação.

Sem prejuízo, translade-se cópia da presente sentença aos autos em 

apenso, arquivando-os.

P.I.C.

Comarca de Porto Esperidião

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. Trata-se de (...) corroborando com 

outras circunstâncias, tenho que assiste razão ao douto defensor. 

Explico.Considerando a ausência de Ergástulo Público nesta Comarca de 

Porto Esperidião/MT, e tendo em vista que ainda não fora realizada 

audiência de Custódia dos presos Josias Valério dos Reis, Joel Domingos 

de Souza e Julian Marcos Gonçalves Paro, pelos argumentos esposados 

pela MMª Juíza da comarca de Cáceres, e pela inviabilidade logística de 

recambiar os presos, alegada pela cadeia de Cáceres, tenho como 

necessário o recambiamento dos presos.Considerando o petitório de fls. 

225/228, visando, ainda, a viabilidade da ocorrência da solenidade acima 

referida, bem como instrução processual, face a cumulação das 

Comarcas de Porto Esperidião e Mirassol D’Oeste, determino em caráter 

excepcional, o recambiamento dos presos Josias Valério dos Reis, Joel 

Domingos de Souza e Julian Marcos Gonçalves Paro, para a Cadeia 

Pública de Mirassol D’Oeste.Vale registrar que respondo cumulativamente 

pelas comarcas de Mirassol D’Oeste e Porto Esperidião, não havendo de 

se questionar sobre a minha anuência como juiz de Mirassol D’Oeste para 

o recebimento dos presos.OFICIE-SE À CADEIA PÚBLICA DE CÁCERES/MT 

da presente decisão, dando conta de que mantém-se a audiência de 

custódia para esta data de 27/08/2018 às 18h00min, contudo, será 

realizada em Mirassol D’Oeste. Assim, a fim de evitar transtornos, 

proceda-se com o contato via telefone (mais célere) àquela unidade 

prisional (Cáceres) com a finalidade de fazerem o deslocamento dos 

presos para a comarca de Mirassol D’Oeste e não para Porto Esperidião (o 

que estava anteriormente determinado).Intimem-se os réus e a 

defesa.Ciência ao MP.CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA, expedindo-se o 

necessário. Porto Esperidião/MT, 27 de agosto de 2018.Jean Garcia de 

Freitas BezerraJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52188 Nr: 316-76.2013.811.0098

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Neves de Souza, Ilza Cardoso de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Lívia Comar da Silva - OAB:7650-B/MT, 

Pedro Ovelar - OAB:MT/8.342, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cartolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:65216-PR, Gislaine Crispim de Faria Cruz - 

OAB:16988, Juliana Garcia Rigolin - OAB:18067, Louise Rainer 

Pereira Gionédis - OAB:16691-A/MT, Marilson Mendes - 

OAB:16.108/MT, Marilson Mendes Ribeiro - OAB:16108

 Diante do exposto, por tudo que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos vertidos na inicial para reconhecer a 

inexistência do débito e DECLARAR EXTINTA A OBRIGAÇÃO da parte 

autora junto à Requerida, consubstanciada nas Cédulas Rurais 

Hipotecárias – CRH nº 96/70148-X (operação 132000206) e CRH nº 

96/70149-8 (operação 132000207), CONDENANDO a parte Requerida no 

valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de danos morais, a 

ser pago à parte autora, EXTINGUINDO o feito com resolução de mérito 

nos termos do artigo. 487, I, do CPC, confirmando a tutela anteriormente 

deferida (fls. 159/160). O referido valor será corrigido pelo IGP-M/FGV, 

desde a data do presente julgamento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês.Condeno a Requerida nas custas e 

despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios 

(sucumbências) no equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.Nada 

sendo requerido, certifique-se o transito em julgado, expedindo ofício ao 

Cartório de Registro de Imóveis de Porto Esperidião-MT para a devida 

baixa do gravame constante na matrícula 079, livro 2, ficha 1, no tocante 

às Cédulas Rurais Hipotecárias – CRH nº 96/70148-X (operação 

132000206) e CRH nº 96/70149-8 (operação 132000207), conforme fls. 

375/376, remetendo-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações 

de estilo.Às providencias.Publique-se. Registre-se.Intimem-se. 

Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 21 de agosto de 2018.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50695 Nr: 3964-39.2010.811.0011

 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: Roseny da Silva Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Neves de Souza, Ilza Cardoso de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lívia Comar da Silva - 

OAB:7560-B, Lívia Comar da Silva - OAB:7650-B/MT, Pedro Ovelar - 

OAB:6270/MT

 Diante do exposto e contido nos autos, JULGO extinto o processo, com 

fulcro no artigo 485, VI c/c artigos 17 e 316, todos do Código de Processo 

Civil, visto ter se configurado a patente ausência de interesse 

processual.Tendo em vista a nomeação de fl. 96-99 (22/08/2012), 

ARBITRO os honorários advocatícios no equivalente a 08 (oito) URH, 

conforme item 8.1 da Tabela IX da Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB/MT).Expeça-se a respectiva certidão de crédito em favor do nobre 

causídico, Dr. Otávio Simplício Kuhn, OAB/MT 14238, para as providências 

de recebimento junto ao Estado de Mato Grosso.Condeno o Requerido nas 

custas e despesas processuais e sucumbências no equivalente a 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa.Nada sendo requerido, 

certifique-se o transito em julgado, remetendo os autos ao arquivo com as 

b a i x a s  e  a n o t a ç õ e s  d e 

estilo.Publique-se.Registre-se.Intimem-se.Cumpra-se. Porto Esperidião-MT, 

20 de agosto de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64100 Nr: 1154-43.2018.811.0098

 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: MSC, LCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio Gomes Campos - 

OAB:24861/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência, para o fim de nomear, 

desde logo, como CURADOR PROVISÓRIO do (a) interditando (a) LUIZ 

CÂNDIDO CEBALHO, a pessoa de MILTON SANTANA CEBALHO, nos 

termos do art. 749 do CPC, tão somente para fins previdenciários e demais 

atos negociais da vida civil.Ressalto o caráter temporário da tutela de 

urgência, podendo ser alterada.Intime-se o Curador ora nomeado, para 

que no prazo de 05 (cinco) dias, compareça em cartório para assinar o 

termo de compromisso, conforme art. 759 do CPC.Designo o dia 30 de 

OUTUBRO de 2018, às 16h00min, para entrevista minuciosa do 

interditando (art. 751 do CPC), devendo comparecer com dois parentes 

(preferencialmente pais/irmãos) e uma pessoa próxima.FIXO o prazo de 10 

(dez) dias, para o d. advogado da Requerente, apresentar o rol das 

pessoas a serem ouvidas.Cite-se a Interditando, por mandado, 

cientificando-a de que, dentro do prazo de 15 (cinco) dias, contados da 

audiência supra, poderá impugnar o pedido (art. 752 do CPC).Consigne no 

mandado que, não sendo possível o deslocamento do interditando, este 

será ouvido onde estiver (§1º do art. 751), dependendo de adequação da 

agenda/pauta, informação esta que deverá aportar aos autos em um 

prazo mínimo de 10 (dez) dias antes da audiência.Notifique-se o Ministério 

Público, como fiscal da ordem jurídica, art. 752, § 1º, do CPC.Intimem-se. 

Cumpra-se.Porto Esperidião MT, 17 de agosto de 2018.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63687 Nr: 907-62.2018.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINERAÇÃO APOENA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NE MANUTENÇÕES ELETRO MECÂNICA – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 907-62.2018.811.0098

Código: 63687

Vistos.

Tendo em vista a manifestação da parte requerida quanto ao desinteresse 

na audiência de conciliação (art. 334, § 5º do CPC), determino o 

cancelamento do ato.

Notifiquem-se as partes, por intermédio de seus advogados constituídos 

nos autos.

Mantenho os autos em gabinete para análise dos demais pedidos, sem 

prejuízo do prazo para a devida contestação.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 17 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58581 Nr: 884-87.2016.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Urbano Gregorio Maciel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francis Raiane Kischner - 

OAB:20.615-B, Otavio Simplício Khun - OAB:14238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 884-87.2016.811.0098

Código: 58581

Vistos.

Intime-se o autor para manifestar-se sobre a certidão de fls. 104, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 16 de agosto de 2018.
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Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 21648 Nr: 81-90.2005.811.0098

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmem Justiniano Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT/8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 81-90.2005.811.0011

Código: 21648

Vistos.

Considerando a manifestação de fls. 172/180, remetam-se os autos ao 

Contador Judicial para realização de novo cálculo, considerando como 

base de cálculos para os honorários, os valores vencidos até a 

publicação da sentença.

Apresentado o novo cálculo (planilha), intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após concluso.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 16 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50387 Nr: 128-20.2012.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ribeiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT/8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 128-20.2012.811.0039

Código nº: 50387

Vistos.

Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região – TRF1, para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 16 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 31255 Nr: 751-21.2011.811.0098

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Felipe Cezário Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT/8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 751-21.2011.811.0098

Código: 31255

Vistos.

Intime-se o autor para manifestar-se sobre petições fls. 101/103, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento/extinção.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 16 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 31607 Nr: 1102-91.2011.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Roberto de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1102-91.2011.811.0098

Código: 31607

Vistos.

Considerando a certidão de fls. 158, aguarde o decurso do prazo para 

manifestação do Requerido.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 16 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 60490 Nr: 658-48.2017.811.0098

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPMdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE BALAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 658-48.2017.811.0098

Código: 60490

Vistos.

Defiro o pedido de fl. 54, apresentado pelo Requerente quanto ao 

adiamento da audiência, tendo em vista as justificativas apresentadas.

Portanto, REDESIGNO PARA O DIA _22 de OUTUBRO de 2018, às 

14h00min, a audiência de CONCILIAÇÃO, outrora aprazada nestes autos 

para 20/08/2018.

Intimem-se as partes, seus patronos, o Ministério Público e as 

testemunhas eventualmente arroladas.

Cumpra-se, expedindo os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Porto Esperidião MT, 17 de agosto de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 26906 Nr: 286-17.2008.811.0098

 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: Elza Martins Deusdará Escola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Jacomo Jair Escola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Henrique Delfino 

Queiroz - OAB:11 .885 B, Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:MG/46304, José Gonçalves Pichinin - OAB:2337-B, Karina 

Cordeiro Pissolato - OAB:25376/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Henrique Delfino 

Queiroz - OAB:11 .885 B, Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:MG/46304, José Gonçalves Pichinin - OAB:2337-B

 Autos: 286-17.2008.811.0098

Código: 26906

Vistos.

Defiro o pedido de fls. 262/262v, para tanto, expeça-se o respeito alvará 

em favor da inventariante ELZA MARTINS DEUSDARÁ ESCOLA, para 

levantamento da quantia em depósito nas instituições bancárias, conforme 

indicação às aludias fls.

Após, ao arquivo, com as anotações de estilo, em cumprimento à 

sentença homologatória proferida nos autos (fls. 254/254v).

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 17 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64132 Nr: 1168-27.2018.811.0098

 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: ERPDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio Gomes Campos - 

OAB:24861/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .ARBITRO os alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário 

mínimo vigente, o que corresponde à quantia de R$ 286,20 (duzentos e 

oitenta e seis reais e vinte centavos), a serem pagos todo dia 10 (dez), 

devidos a partir da citação, mais os 50% (cinquenta por cento) das 

despesas extraordinárias, tendo em vista a existência de prova 

pré-constituída do parentesco (Ref. 19) e a necessidade presumida da 

parte autora em auferir rendimentos a título de alimentos.Designo o dia 08 

de outubro de 2018, às 13;h40min., para realização de audiência de 

conciliação, instrução e julgamento (art. 5º da Lei nº 5.478/1968). Ainda, 

observa-se que os pedidos ventilados pela requerente — guarda, 

alimentos e divórcio— exigem a observância de procedimentos distintos e 

que se apresentam incompatíveis entre si, haja vista que os alimentos se 

processam pelo rito previsto da Lei nº 5.478/68; assim, seria possível 

concluir pela não admissão da cumulação de pedidos em um único 

procedimento, nos termos do art. 327, § 1º, inciso III do Código de 

Processo Civil. Contudo, quando existir previsão legal de ritos distintos 

para as ações que a requerente pretende cumular, afigura-se 

perfeitamente viável que opte por imprimir ao processo o rito comum 

ordinário, renunciando à especialidade dos demais, nos termos do art. 

327, § 2º do Código de Processo Civil.CITE-SE o Requerido, consignando 

que a data limite para o oferecimento de resposta é o dia da realização da 

audiência agendada, na forma do disposto no § 2º do art. 5º e art. 9º, 

ambos da Lei nº 5.478/1968. Intime-se o requerido, bem como a parte 

autora, para que compareçam à audiência, acompanhados de seus 

advogados e testemunhas, ocasião em que poderão apresentar demais 

provas (art. 8º da Lei nº 5.478/1968)....Notifique-se o Ministério 

Público.Intimem-se.Cumpra-se.Porto Esperidião MT, 22 de agosto de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63382 Nr: 728-31.2018.811.0098

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Marcos Bossolani, Everton José Castilho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nogueira & Togo Ltda ME, Sinval Robeiro Togo, 

Claudeci Aparecida Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso 

Marcondes - OAB:15679, Juliana Fernandes Sá - OAB:16655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:11.473-A

 Autos: 728-31.2018.811.0098Código: 63382Vistos.Trata-se de ação de 

tutela cautelar requerida em caráter antecedente, ajuizada por ANTONIO 

MARCOS BOSSOLANI e EVERTON JOSÉ CASTILHO, em face de 

NOGUEIRA & TOGO LTDA ME, todos qualificados nos autos.Segundo a 

parte requerente, a mesma firmou junto à requerida um instrumento 

particular de venda e compra (contrato às fls. 22-26), onde consta como 

um dos objetos da negociação, uma área de terras com 10,89 ha (dez 

hectares e oitenta e nove ares), pelo valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão 

e quinhentos mil reais).comprobatório da propriedade do imóvel (escritura) 

e respectivo andamento e habilitação e ou relação dos entre os requeridos 

e o espólio em epigrafe e respectiva habilitação no aludido 

inventário.Decido.As provas que se pretende levantar com a exibição 

postulada constituem-se, em exercício de direito regulado no Código Civil, 

imprescindíveis para resguardar as necessárias informações, claras e 

objetivas sobre a relação negocial dos Requeridos com aqueles que 

seriam os proprietários de direito do imóvel negociado, justamente para 

permitir-lhe averiguar e conferir os seus termos, bem como a legitimidade e 

legalidade da negociação aventada.Patente, portanto, o direito do autor em 

obter a documentação relativa à exibição da escritura pública do imóvel, 

bem como documentos que comprovem a relação jurídica negocial entre a 

parte requerida e o espólio de José Serafim Borges, mencionado no 

contrato.Destarte, DEFIRO a tutela cautelar requerida, quanto a postulação 

de exibição de documentos, o que faço com base no artigo 396 do Código 

de Processo Civil, tendo em vista que entendo preenchido os requisitos 

dos artigos 303 e 305 do mesmo códex.Por consequência, determino à 

Requerida na pessoa de seus representantes legais (sócios), que 

apresentem a documentação reclamada ou ofereça sua resposta em 

cinco (05) dias, contados da sua citação e intimação, na forma do artigo 

398 do Código de Processo Civil.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Porto Esperidião-MT, 24 de maio de 2018.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 61703 Nr: 3298-44.2018.811.0080

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELTON PAULO CASTALDO VELOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7669/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:6526, Euder 

Oliveira Ribeiro - OAB:10271/MT, João Oliveira de Lima - 

OAB:4257-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para efetuar o pagamento 

da diligência, mediante emissão de guia, disponível no sítio eletrônico do 

PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão de guias de 

diligência), devendo o comprovante da guia devidamente recolhida ser 

trazida aos autos, para o cumprimento do mandado de Citação. 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.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 34016 Nr: 863-26.2014.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Aparecido de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Processo nº863-26.2014.811.0052 – Código 34016

Vistos, etc.

REDESIGNO a audiência anteriormente marcada, para o dia 30 de janeiro 

de 2019, às 13h30min, em face da convocação desta Magistrada para 1º 

Encontro de Sistema de Justiça Criminal de Mato Grosso, ministrado pela 

Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso – ESMAGIS/MT, nos dias 

30 e 31 de agosto do corrente ano em Cuiabá/MT.

 INTIMEM-SE nos termos da última decisão exarada.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47246 Nr: 2574-61.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Silvestre da Silva, Leandro da Silva 

Salazar, Wanderson Miranda da Costa, Michel Cáceres da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A, Isabela Caroline Ferreira Machado - OAB:MT - 

21711-O, Paulo Castro da Silva - OAB:OAB/MT 18.158

 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 advogado do 

acusado para apresentar memoriais finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32342 Nr: 802-05.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wgleiso Lopes Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos 

Junior - OAB:MT - 21786-O

 Processo nº 802-05.2013.811.0058 – Código 32342.

 Vistos, etc..

 REDESIGNO a audiência anteriormente marcada, para o dia 30 DE 

JANEIRO DE 2019, ÀS 17H45MIN, em face da convocação desta 

Magistrada para 1º Encontro de Sistema de Justiça Criminal de Mato 

Grosso, ministrado pela Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso – 

ESMAGIS/MT, nos dias 30 e 31 de agosto do corrente ano em Cuiabá/MT.

 INTIMEM-SE nos termos da última decisão exarada.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37498 Nr: 920-10.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sérgio Uliana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelika Cunha Saibert - 

OAB:MT - 18038-O

 Vistos etc.,

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 27 DE SETEMBRO DE 

2018 ÀS 14H30MIN, devendo as partes serem intimadas nos termos da 

última decisão exarada.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Edital de Intimação

 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

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ FERNANDES SILVA DOS SANTOS, 

Cpf: 03853431402, Rg: 1.803.133, Filiação: José Antonio dos Santos e 

Maria Cícera da Silva, data de nascimento: 20/02/1981, brasileiro(a), 

natural de São L. do Quitunde-AL, convivente, serviços gerais. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO ACUSADO PARA COMPARECER PERANTE 

ESTE JUIZO, para participar da Sessão de Julgamento designada para o 

dia 27 de novembro de 2018, às 08h.

Despacho/Decisão: Processo nº 613-03.2008.811.0052 – Código 

7356.Vistos etc.,Analisando os autos, observo que as partes já se 

manifestaram na fase do art. 422 do Código de Processo Penal, arrolando 

testemunhas em número legalmente previsto.Desta forma, com 

fundamento no artigo 423, II do Código de Processo Penal, elaboro relatório 

do processo para o regular prosseguimento do feito.É O RELATÓRIO.O 

Ministério Público ofertou denúncia contra JOSÉ FERNANDES SILVA DOS 

SANTOS, como incursos nas sanções do art. 121 c/c art. 14, inc. II, por 

duas vezes, ambos do Código Penal.Recebida a denúncia em 04 de 

setembro de 2006 (fls. 56), o réu foi citado pessoalmente (fls. 73) e ainda 

sob a égide do anterior ordenamento processual, foi designada audiência 

de interrogatório do réu, o qual apresentou sua defesa prévia às fls. 93. 

Na instrução, foram ouvidas as testemunhas de acusação e defesa (fls. 

179/184). Encerrada a instrução probatória, foram apresentadas 

alegações finais pelo Ministério Público e pela defesa por memoriais (fls. 

223/233 e 238/243). A acusação requereu a pronúncia do denunciado, 

enquanto a defesa pugnou pela absolvição.Em 24 de fevereiro de 2011 o 

denunciado foi pronunciado (fls. 244/250), por estar presente a 

materialidade do delito e indícios suficientes de autoria.Foi interposto 

recurso em sentido estrito pela defesa às fls. 264 e apresentada as 

razões às fls. 265/270. O Ministério Público apresentou contrarrazões às 

fls. 271/278.Este juízo concluiu pela não modificação da sentença de 

pronúncia e remeteu os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça (fls. 281).O 

recurso foi conhecido e desprovido à unanimidade (fls. 

303/308).Atendendo ao disposto no art. 422 do CPP, o Ministério Público e 

a defesa, arrolaram as testemunhas a serem ouvidas em plenário (fls. 325 

e 328/v).A acusação arrolou as seguintes testemunhas, em caráter de 

imprescindibilidade:1) ELISEU CAMPOS DA COSTA: domiciliada na av. Boa 

Vista, s/n, bairro Centro, Lambari d’Oeste/MT.2) LUCAS AGNELO FARDIM: 

domiciliado na rua Cel. Ponce 638, bairro Centro em Cáceres/MT.3) JOSÉ 

ARI DE MOURA: domiciliado na rua São Benedito, Lambari D’Oeste/MT.4) 

ALESSANDRA DA SILVA ALMEIDA: domiciliada na av. Boa Vista, s/n, 

bairro Centro, Lambari d’Oeste/MT. A defesa arrolou as mesmas 

testemunhas que o Ministério Público e a seguinte, sem caráter de 

imprescindibilidade: 1) VANUZA GOMES DA SILVA: domiciliada na av. Boa 

Vista, s/n, bairro Baixada Fluminense, Lambari d’Oeste/MT.2) JOSÉ 

CÍCERO SILVA DOS SANTOS: domiciliado na av. Boa Vista, s/n, bairro 

Baixada Fluminense, Lambari d’Oeste/MT.3) ANTÔNIO IRLAN BEZERRA 

MELO: domiciliado na Rua das Ciriemas, nº 118, Cohab Velha em 

Cáceres/MT.4) ALESSANDRA DA SILVA ALMEIDA: domiciliada na av. Boa 

Vista, s/n, bairro Centro, Lambari d’Oeste/MT. Por se encontrar em lugar 

incerto e não sabido, o denunciado foi intimado da pronúncia por edital (fls. 

430 e 432) conforme art. 420, parágrafo único, do CPP.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).1.INTIMEM-SE as testemunhas arroladas, fazendo constar do 

mandado a data, horário e local da Sessão Plenária. 2.EXPEÇAM-SE 

CARTAS PRECATÓRIAS para intimação dos residentes fora da Comarca e 

desde já consigno que tais testemunhas não são obrigadas a comparecer 

em Plenário, e caso as testemunhas não sejam encontradas para 

realização do júri, não será a sessão redesignada, e serão exibidos os 

vídeos dos depoimentos por elas prestados na fase de instrução.3.A 

exibição de depoimentos prestados pelas testemunhas, ouvidas em fase 

instrutória, que não forem localizadas para depor em sessão plenária 

encontra respaldo no art. 473, §3º do CPP e não está elencada entre os 

impeditivos do art. 478 do CPP.4.CERTIFIQUEM-SE os antecedentes 

criminais atualizados do acusado JOSÉ FERNANDES SILVA DOS 

SANTOS.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 
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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.

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, João Batista 

Nascimento, digitei.

Rio Branco, 25 de agosto de 2018

Sócrates Jalves de Laet Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12721 Nr: 561-36.2010.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Interligação Elétrica do Madeira S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Mirian de Oliveira Faria, José Lopes de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo de Oliveira Filho - 

OAB:284261/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 12721

Vistos etc.,

Tendo em vista o decurso de tempo, bem como a última manifestação do 

perito (vol. 1; 8-fl. 10) nomeado nos autos (vol. 1; 7-fl. 27), DETERMINO a 

intimação do perito para, no prazo de 15 (dez) dias, apresentar a proposta 

de honorários periciais, ou informe interesse para realizar da perícia no 

objeto da presente ação.

Apresentada a proposta, INTIME-SE a parte autora para depositar o valor 

referente aos honorários do perito.

Transcorrido o prazo in albis, certifique-se, e voltem-me conclusos.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39720 Nr: 687-76.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ronaldo da Silva Francalino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O

 Vistos em correição.

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 04 DE SETEMBRO DE 

2018 ÀS 17H00MIN, devendo as partes serem intimadas nos termos da 

última decisão exarada.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 50550 Nr: 447-89.2012.811.0032

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thimóteo Neto de Oliveira, Thimóteo Neto de 

Oliveira-ME, Emp. Individual, nome Fantasia Eli Motos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Rosa de Moraes - 

OAB:11627/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Custodio de Carvalho 

- OAB:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ e decisão de fls. 95/97, e 

considerando que a parte autora apresentou pedido de cumprimento de 

sentença (fls. 101/103)impulsiono os autos com a finalidade de intimar o 

requerido para efetuar o pagamento dos valores apresentados no prazo 

de 15 (quinze) dias, sop as penas do art. 523 e seguintes do Novo CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72594 Nr: 1158-21.2017.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIANA BASTOS TRINDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:107414/SP, Maria Lucilia Gomes - OAB:OAB/MT 5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo eletrônico n.º 1158-21.2017.811.0032

Código n.º 72594

Vara Única

 Vistos.

 Tendo em vista que petição retro pugna pela localização do bem e este já 

fora localizado, conforme certidão do oficial de justiça (ref. 42), intime-se a 

parte requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que 

entender ser de direito ao regular prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 24 de Agosto de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 21499 Nr: 749-60.2008.811.0032

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Firmino Cirino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nicole Romeiro Taveiros - 

OAB:1.243.345 - Mat

 DECISÃO

Vistos em correição.

FIRMINO CIRILO DA SILVA, já qualificado nos autos, vem por meio de 

advogado constituído, propor cumprimento de sentença em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

RECEBO a petição sub examine, que tramitará segundo o rito especial do 

artigo 534 e seguintes do CPC.

Intime-se a parte Executada, por meio de remessa eletrônica dos autos 

(convênio INSS e TJ/MT), ou se necessário face ausência de convênio, na 

forma do artigo 535 do NCPC, a qual poderá impugnar a execução no 

prazo ordinário de 30 (trinta) dias, nos próprios autos.

Após, com a apresentação de impugnação, intime-se a parte Exequente 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Se acaso superado tal prazo, não havendo impugnação à execução ou 

rejeitadas as arguições da executada, certifique-se à imediata conclusão 

para fins e prazos previstos no parágrafo terceiro, incisos I e II do art. 535 

do NCPC e observância da RESOLUÇÃO CNJ 115/2010.

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.: 71822 Nr: 732-09.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032628/8/2018 Página 487 de 504



 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO EURIPEDES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:18049/O

 Vistos em Correição

ANTONIO FERREIRA DA SILVA, já qualificado nos autos, foi denunciado 

pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL como incurso nas penas do art. 12, 

da Lei n.º 10.826/03, art. 29, § 1º, III e art. 34, parágrafo único, I, ambos da 

Lei n.º 9.605/98.

Denúncia foi recebida, e na mesma oportunidade determinada a citação do 

denunciado para responder a acusação, nos termos do artigo 396-A, do 

CPP.

 Devidamente citado, o acusado compareceu nos autos a apresentou 

defesa prévia por meio de advogado constituído, sem preliminares de 

mérito. No ponto, muito embora a defesa tenha tentado desqualificar a 

denúncia, é certo que os fundamentos invocados confundem-se com o 

mérito, razão pela qual não encontram assento na presente fase do 

processo.

Neste ínterim, não sendo hipótese de reconhecimento da absolvição 

sumária do denunciado, DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 12 de setembro de 2018 às 13h30min., devendo ser intimadas 

as testemunhas arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e 

pela defesa na peça preliminar, bem como as partes para eventuais 

esclarecimentos, acareações, reconhecimento de pessoas e coisas e ao 

final, interrogatório da ré, tudo de acordo com a sistemática estabelecida 

pela lei 11.719/2008, que alterou o artigo 400 do CPP.

Façam-se as intimações necessárias, expedindo-se carta precatória para 

inquirição das testemunhas que, por ventura, residem em outras 

comarcas.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86964 Nr: 1185-04.2018.811.0053

 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): JULIANO CAPRIATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para que providencie o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 48 horas. Para tanto, a parte 

requerente deverá acessar o site do TJMT e emitir a guia de diligência, e 

informar nos autos o pagamento. Site do TJMT > emissão de guias online > 

d i l i g e n c i a s  >  e m i s s ã o  d e  g u i a  d e  d i l i g e n c i a  - 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84862 Nr: 308-64.2018.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA APARECIDA PEREIRA POQUIVIQUI, ROBERTO 

BELARMINDO NUERNBERG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL de tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULINO PALMERIO QUEIROZ - 

OAB:208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ - OAB:22947/O

 Vistos etc.

1. Suspendo a audiência designada nestes autos.

2. Ante o retorno das atividades da DPE, REVOGO a nomeação do 

defensor dativo.

Fixo a quantia de 02 (duas) URH's. Expeça-se a respectiva certidão.

3. A parte requerida postulou (Ref: 61) pela designação de audiência de 

conciliação e instrução, bem como, houve pedido de extinção do processo 

(reconhecimento do pedido), contudo, entendo tratarem-se de pedidos 

contraditórios.

 Desta feita, remeto os autos à DPE para patrocinar os requeridos, bem 

como para que informe nos autos se estes desejam a produção de provas 

ou o reconhecimento do pedido com a consequente extinção do feito, 

consignando que a autora comcordou com a isenção de custas e 

honorários.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83961 Nr: 2215-11.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA RODRIGUES DOS SANTOS 

RHAUSCCHILD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO 

DO LEVERGER, ESTADO DE MATO GROSSO, SUPERINTENDÊNCIA DE 

ATENDIMENTO FARMACÊUTICO - SAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Schnell Nothen Junior 

- OAB:22662/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ref. 47: Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Maria Vitória 

dos Santos Hauschild, rep. por sua genitora Maria Helena Rodrigues dos 

Santos Hauschild aludindo contradição no despacho de ref. 42, quanto ao 

valor da verba honorária fixada ao(a) advogado(a) dativo(a).

Postula pela sanação do vício.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Com razão o Embargante. Efetivamente a verba honorária fixada não 

condiz com o labor desempenhado pelo(a) patrono(a) do(a) Embargante. 

Cediço que todo trabalho deve ser remunerado. Diante disto, mister sua 

apreciação, e sua procedência.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, CONHEÇO dos embargos 

declaratórios opostos, e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO para fixar a 

verba honorária em benefício do(a) Advogado(a) em 05 (cinco) URH (R$ 

4.482,53), considerando o labor desempenhado.

Expeça-se o necessário. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85487 Nr: 574-51.2018.811.0053

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO TADEU ENERGÉTICA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO VALERIO FARIA DE 

OLIVEIRA - OAB:15629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José André Trechaud e 

Curvo - OAB:6605/MT, JULIANA CATHERINE TRECHAUD - OAB:12.958, 

Lucas Henrique Muller Pirovani - OAB:19.460, William Khalil - 

OAB:6.487

 Vistos etc.

Ref: 31: Cuida-se de impugnação ao cumprimento provisório de sentença 

manejada por São Tadeu Energética S/A, sustentando, em tese, a 

inexequibilidade do título executado pela ausência do trânsito em julgado.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Logo de início, impende cravar a rejeição liminar da tese aventada pela 

impugnante/executada, pois entendo tratar-se de impugnação meramente 

protelatória.

Ademais, por este mesmo motivo, passo ao seu julgamento liminar, por 

analogia ao art. 918, III do CPC.

Explico. A impugnação baseia-se no argumento do título judicial ser 

inexequível, pois ausente documento comprovatório de trânsito em julgado.

Infundada tais alegações, vez que se trata de cumprimento provisório de 
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sentença, o que, por óbvio, não se fala em trânsito em julgado, pois se 

houvesse, tratar-se-ia de cumprimento definitivo de sentença.

Certo é que houve manifestação deste Juízo quanto à apresentação do 

comprovante do trânsito em julgado, contudo, a autora desta execução 

reforçou tratar-se de cumprimento provisório de sentença (Ref: 20).

Certo é que tal questão restou superada pela decisão de Ref: 22, que 

admitiu este cumprimento provisório de sentença.

Ademais, embora esteja nos autos a informação de interposição de 

Recurso Especial, convém destacar que tal espécie recursal é desprovida 

de efeito suspensivo legal.

Assim, entendo que o título judicial executado é exequível.

Por fim, ressalto que a conduta da parte executada/impugnante beira à 

má-fé processual e atenta ao princípio da cooperação das partes (CPC, 

art. 6º).

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, CONHEÇO a presente 

impugnação ao cumprimento provisório de sentença manejada por São 

Tadeu Energética S/A, mas, no mérito, REJEITO-A LIMINARMENTE, pelo 

seu caráter protelatório.

 Incabíveis honorários advocatícios, pela Súmula 519 do STJ.

Intime-se a exequente em termos de prosseguimento, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestando-se sobre o bem dado à título de garantia do juízo 

e pagamento do débito.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 69756 Nr: 1199-27.2014.811.0053

 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: SEBASTIANA NUNES DE FARIA ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Carlos Monteiro 

Laurenço - OAB:OAB/BA 16.780

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos deduzidos Sebastiana Nunes Faria Alencar em 

face de Tim Celular S/A, para: (i) DECLARAR inexistente o débito cobrado 

pela requerida em desfavor do requerente; e, (ii) CONDENAR a requerida a 

pagar à parte requerente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título 

de danos morais, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo 

índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da 

prolação desta sentença. Assim, JULGO EXTINTO este processo com 

fundamento no artigo 487, I, do CPC.CONDENO, ainda, a Requerida às 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, com fundamento 

no §2º, do art. 85, do CPC/2015, os quais devem ser corrigidos 

monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês 

desde a data da prolação desta sentença.CONFIRMO a antecipação de 

tutela anteriormente deferida (Ref: 3).Dou esta por publicada com a 

entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ.Intimem-se.Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 78913 Nr: 1847-36.2016.811.0053

 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: FCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMCD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marinalva Lenir Leite de Souza 

- OAB:18.721/MT, TATIANA VALESKA DE ASSIS DANTAS - 

OAB:19268/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEI LARA MONTEIRO DA 

SILVA - OAB:16542

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos deduzidos por Fabiana Candido da Silva por si 

e rep. os menores Amanda Lara Condido Duarte, Ana Julia Candido Duarte 

e Gustavo Malvino Candido Duarte em face de Hadayl Malvino Campo 

Duarte para: (I) reconhecer a união estável vivenciada entre os litigantes; 

(II) declarar a dissolução da citada união estável; (III) conceder a guarda 

compartilhada entre os genitores; (IV) tornar definitivo os alimentos em 

favor do menores no valor de 30% (trinta por cento) do salário mínimo 

vigente, com as devidas atualizações anuais; (V) a meação dos bens e 

das dívidas em 50% para cada um dos ex companheiros. Assim, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I 

do Código de Processo Civil.Condeno a parte Requerida em custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa atualizado, com fundamento no §2º, do art. 

85, do CPC/2015. Contudo, fica suspensa a sua exigibilidade em virtude de 

deferimento de justiça gratuita, que faço nesta ocaisão.Transitada em 

julgado, expeçam-se o necessário e arquive-se.Dou esta por publicada 

com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos termos do 

Provimento nº 42/2008-CGJ. Intimem-se. Cumpra-se.Intime-se. Ciência ao 

MPE.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 87504 Nr: 1416-31.2018.811.0053

 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: MRDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA BARBOZA BORTOLOTO 

- OAB:8043/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da proximidade da audiência aprazada para o dia 11/09/2018, bem 

como a necessidade de expedição de Carta Precatória para citação da 

parte Requerida, REDESIGNO a referida audiência para o dia 13/11/2018, 

às 10h30min.

INTIMEM-SE as partes, bem como dê ciência a DP ao MP

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000154-63.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARINHO JOSE DE ARAUJO (REQUERENTE)

TADEU CESARIO DA ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ROGERIO LIMA PINTO E SILVA (ADVOGADO(A))

NILTON ALBUQUERQUE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000154-63.2017.8.11.0053. REQUERENTE: MARINHO JOSE DE 

ARAUJO REQUERIDO: NILTON ALBUQUERQUE Vistos etc. DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas, para o dia 

19.09.2018 às 15h00min. As partes deverão trazer suas respectivas 

testemunhas independentemente de intimação, à luz dos princípios da 

simplicidade, informalidade e celeridade (Lei n.º 9099/95). O não 

comparecimento das testemunhas ensejará a presunção de desistência 

em sua oitiva. A ausência da parte requerente culminará na extinção do 

processo sem resolução de mérito. A ausência da parte requerida 

culminará na decretação de sua revelia. Intimem-se. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 27 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000290-26.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALCENIRA GOMES FARIA (REQUERENTE)

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000290-26.2018.8.11.0053. REQUERENTE: ALCENIRA GOMES 

FARIA REQUERIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO 

LEVERGER Vistos etc. Ante a necessidade de readequação de pauta, 

REDESIGNO a solenidade anteriormente aprazada para o dia 19 de 

setembro de 2018, às 15h30min. Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 

27 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000290-26.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALCENIRA GOMES FARIA (REQUERENTE)

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

(REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria da audiência redesignada para o dia 19 de 

setembro de 2018, às 15h30min ... Santo Antônio do Leverger, 27 de 

agosto de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010604-14.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO NUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO WILSON GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

JOAO CECILIO DA COSTA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO STO ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA 

PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO 

SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - 

TELEFONE: (65) 33411426 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI NÚMERO 

DO PROCESSO: 8010604-14.2015.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 

3.514,89 ESPÉCIE: [PERDAS E DANOS]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) PARTE REQUERENTE: Nome: CESAR AUGUSTO 

NUNES Endereço: TRAVESSA DA IGREJINHA, POSTA RESTANTE, 

CENTRO, BARÃO DE MELGAÇO - MT - CEP: 78190-000 FINALIDADE: 

PROCEDER A INTIMAÇÃO DAS PARTES acima qualificada, para à 

manifestação em termos de prosseguimento, no prazo de 05 (cinco) dias. 

A inércia ensejará a presunção de desistência em relação a esta lide 

(CPC, art. 485, III e VIII). ... DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” STO 

ANTÔNIO LEVERGER, 27 de agosto de 2018. Assinado Digitalmente 

DENILZA RAMOS DE ANDRADE Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000844-58.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

NEYRE FELIX DA COSTA DELGADO (REQUERENTE)

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões 

ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 27 de agosto de 2018 

DENILZA RAMOS DE ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000843-73.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

NEYRE FELIX DA COSTA DELGADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 27 de agosto de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 017/2018-CA

Excelentíssima Senhora Doutora Lilian Bartolazzi Laurindo Bianchini, Juíza 

de Direito e Diretora do Foro, no uso de suas atribuições legais, torna 

público o GABARITO PROVISÓRIO do TESTE SELETIVO PARA 

CONCILIADOR, conforme segue abaixo:

GABARITO NO ANEXO

 1- O candidato que pretender interpor recurso em relação ao gabarito 

preliminar da prova deverá apresentá-lo no prazo de 02 (dois) dias úteis a 

contar da publicação deste edital, no DJE.

2- Os prováveis recursos relativos a este processo seletivo deverão ser 

protocolados na Diretoria do Foro e serão analisados e decididos pelo Juiz 

Diretor do Foro.

3- Não serão conhecidos os recursos sem identificação da questão e 

fundamentação clara, objetiva e consciente.

4- Não serão aceitos recursos interpostos via fax, e-mail ou por qualquer 

outro meio além do previstos sem a identificação da questão e 

fundamentação clara, objetiva e consistente.

5- O gabarito divulgado poderá ser alterado em função dos possíveis 

recursos impetrados, e as provas serão corrigidas de acordo com o 

gabarito oficial, e se o exame do recurso resultar em anulação de questão 

integrante da prova, a pontuação correspondente será creditada a todos 

os candidatos, independente de ter recorrido.

6- Em hipótese alguma será aceito pedido de revisão de recurso, recurso 

de recurso e/ou de gabarito oficial definitivo.

7- O resultado do processo seletivo será divulgado no endereço eletrônico 

do Tribunal de Justiça www.tjmt.jus.br, logo após o decurso de prazo 

para recurso.

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 

átrio do Fórum e publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Dado e Passado 

nesta cidade e Comarca de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato 

Grosso, aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e 

dezoito (28/08/2018). Eu, (Rosimeiri Delforno) Gestora Geral, que o 

digitei.Lilian Bartolazzi L. Bianchini . Juíza de Direito e Diretora do Foro.

* O Gabarito 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 das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 19979 Nr: 137-67.2009.811.0039

 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: OSMAR GONÇALVES DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS - S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:OAB/MT 12.903, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - 

OAB:12099-B/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A, ROSMERI VALDUGA - OAB:11550/MT

 Vistos em Correição.

Ciência às partes do retorno dos autos da Instância Superior, para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 8170 Nr: 796-86.2003.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNEIS APARECIDA FERNANDES-ME, 

AYRTON ANTÔNIO RODRIGUES, EDNEIS APARECIDA FERNANDES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:18.603/B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ALVARES CAMPOS 

- OAB:1.127-A, MANOEL ALVARES CAMPOS JÚNIOR - OAB:MT 9791, 

PAULO GUILHERME DA SILVA - OAB:2994/MT

 PROCESSO 796-86.2003.811.0039.

CÓDIGO 8170.

Vistos em Correição.

Indefiro o requerimento de fl. 269/269-verso, considerando que as 

reiteradas tentativas de garantir o direito do exequente, seja via BacenJud, 

restaram infrutíferas, bem como não fora apresentado pelo mesmo bens 

passíveis de penhora.

Intime-se a parte autora para promover o devido andamento do feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestando os devidos bens para a 

procedência da penhora.

Consigne-se na intimação a advertência de que em não sendo dada 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular do feito ou caso o 

pleito seja de mera vista dos autos, prorrogação de prazo ou nova 

suspensão, serão os autos arquivados.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 23 agosto de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50119 Nr: 1905-57.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENERO LUIZ BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:MT-4.825, Edilaine Aparecida Soares Neves - OAB:15818, 

ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI - OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1905-57.2011.811.0039.

CÓDIGO 50119.

Vistos em correição.

Intime-se o patrono da parte autora para informar o atual endereço do 

exequente, visto que não foi encontrado, conforme fl. retro.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 23 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56145 Nr: 1071-49.2014.811.0039

 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: ROSA BOSCATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1071-49.2014.811.0039.

Código nº. 56145.

Vistos em correição.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 23 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25373 Nr: 992-75.2011.811.0039

 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: MARCOS EMANUEL SANTOS DE JESUS, LUIZ 

MATHEUS SANTOS DE JESUS, DEMALDE PINHEIRO ASEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS GIOVANE ÁRTICO - 

OAB:SP 278.522, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 992-75.2011.811.0039

CÓDIGO Nº 25373

Vistos em correição.

Ciência às partes do retorno dos autos da Instancia Superior.

Considernando o acórdão de fl. 112, intime-se a parte autora para que 

promova a citação da dependente do segurado falecidade, conforme 

consta às fls. 59/61.

 Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 22 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 82533 Nr: 3714-72.2017.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON DE JESUS VERÍSSIMO, LEONARDO 

AUGUSTO RODRIGUES BRUNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALVES DA 

COSTA - OAB:OAB/MT 15304

 AUTOS N. 3714-72.2017.811.0039

CÓDIGO 82533

Vistos em correição.

Tendo em vista a manifestação Ministerial de ref. 101, CHAMO O FEITO À 

ORDEM para revogar parcialmente a decisão de ref. 101, no que se refere 

à abertura de prazo para a apresentação das alegações finais, bem como 

DETERMINAR a:

1. INTIMAÇÃO da Defesa do réu LEONARDO AUGUSTO para a 

apresentação de Resposta à Acusação.

2. COMUNICAÇÃO ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, 

acerca da instauração da presente ação penal em desfavor do réu 

Leonardo Augusto Rodrigues, se referindo ao PEP n. 485355, para 

conhecimento e providências por àquele Juízo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 8405 Nr: 69-93.2004.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS REAL LTDA, MAURO 

IVOGLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON MARTINS BONFÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TOSTES CARDOSO - 

OAB:6635/MT, MANOEL ALEXANDRE MAIORQUIN - OAB:MT-8278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de ações que estão suspensas há mais de 10 (dez) anos sem 

que a parte autora promova o necessário ao andamento do feito, 

quedando-se inerte em face da comunicação processual em comento, 

feita com as advertências legais pertinentes.

É o sucinto relato.

Decido.

A jurisprudência tem se manifestado no sentido de admitir o cabimento da 

extinção do feito sem resolução de mérito, nestes casos, não subsistindo 

outra providência a ser adotada no presente feito que não a sua extinção, 
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em virtude da inércia da parte demandante.

 Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso III, §1º do Código de Processo Civil, fazendo-o por sentença 

nos termos do artigo 354 do citado diploma legal.

Condeno em custas e despesas processuais a parte autora.

Preclusas as vias recursais, arquive-se definitivamente o presente feito, 

mediante as cautelas de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 8195 Nr: 7-53.2004.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CUIABÁ DIESEL S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

VEÍCULOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO LUIZ DA SILVA TRANSPORTES-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILMAR DE ARRUDA CAMPOS - 

OAB:1766/RO, RICARDO GAZZI - OAB:6028-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de ações que estão suspensas há mais de 10 (dez) anos sem 

que a parte autora promova o necessário ao andamento do feito, 

quedando-se inerte em face da comunicação processual em comento, 

feita com as advertências legais pertinentes.

É o sucinto relato.

Decido.

A jurisprudência tem se manifestado no sentido de admitir o cabimento da 

extinção do feito sem resolução de mérito, nestes casos, não subsistindo 

outra providência a ser adotada no presente feito que não a sua extinção, 

em virtude da inércia da parte demandante.

 Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso III, §1º do Código de Processo Civil, fazendo-o por sentença 

nos termos do artigo 354 do citado diploma legal.

Condeno em custas e despesas processuais a parte autora.

Preclusas as vias recursais, arquive-se definitivamente o presente feito, 

mediante as cautelas de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 6807 Nr: 546-87.2002.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL REPR. COMERCIAL DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. L. A. DA SILVA REPRESENTAÇÕES, 

SILVANA LESO ALVARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KETRIN ESPIR - OAB:MT-3566-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de ações que estão suspensas há mais de 10 (dez) anos sem 

que a parte autora promova o necessário ao andamento do feito, 

quedando-se inerte em face da comunicação processual em comento, 

feita com as advertências legais pertinentes.

É o sucinto relato.

Decido.

A jurisprudência tem se manifestado no sentido de admitir o cabimento da 

extinção do feito sem resolução de mérito, nestes casos, não subsistindo 

outra providência a ser adotada no presente feito que não a sua extinção, 

em virtude da inércia da parte demandante.

 Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso III, §1º do Código de Processo Civil, fazendo-o por sentença 

nos termos do artigo 354 do citado diploma legal.

Condeno em custas e despesas processuais a parte autora.

Preclusas as vias recursais, arquive-se definitivamente o presente feito, 

mediante as cautelas de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 6687 Nr: 489-69.2002.811.0039

 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: ERENICE DOS SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM JOSÉ DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TOSTES CARDOSO - 

OAB:6635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de ações que estão suspensas há mais de 10 (dez) anos sem 

que a parte autora promova o necessário ao andamento do feito, 

quedando-se inerte em face da comunicação processual em comento, 

feita com as advertências legais pertinentes.

É o sucinto relato.

Decido.

A jurisprudência tem se manifestado no sentido de admitir o cabimento da 

extinção do feito sem resolução de mérito, nestes casos, não subsistindo 

outra providência a ser adotada no presente feito que não a sua extinção, 

em virtude da inércia da parte demandante.

 Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso III, §1º do Código de Processo Civil, fazendo-o por sentença 

nos termos do artigo 354 do citado diploma legal.

Condeno em custas e despesas processuais a parte autora.

Preclusas as vias recursais, arquive-se definitivamente o presente feito, 

mediante as cautelas de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 6493 Nr: 380-55.2002.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARANÁ & SIMÕES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BOSCO MAIOLINO DE 

MENDONÇA - OAB:2900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de ações que estão suspensas há mais de 10 (dez) anos sem 

que a parte autora promova o necessário ao andamento do feito, 

quedando-se inerte em face da comunicação processual em comento, 

feita com as advertências legais pertinentes.

É o sucinto relato.

Decido.

A jurisprudência tem se manifestado no sentido de admitir o cabimento da 

extinção do feito sem resolução de mérito, nestes casos, não subsistindo 

outra providência a ser adotada no presente feito que não a sua extinção, 

em virtude da inércia da parte demandante.

 Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso III, §1º do Código de Processo Civil, fazendo-o por sentença 

nos termos do artigo 354 do citado diploma legal.

Condeno em custas e despesas processuais a parte autora.

Preclusas as vias recursais, arquive-se definitivamente o presente feito, 

mediante as cautelas de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 6122 Nr: 234-14.2002.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOSA INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODETE DOS REIS HOUKLEF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILENON CARLO VENTURINI 

SILVA - OAB:MT-4.723

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de ações que estão suspensas há mais de 10 (dez) anos sem 

que a parte autora promova o necessário ao andamento do feito, 

quedando-se inerte em face da comunicação processual em comento, 
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feita com as advertências legais pertinentes.

É o sucinto relato.

Decido.

A jurisprudência tem se manifestado no sentido de admitir o cabimento da 

extinção do feito sem resolução de mérito, nestes casos, não subsistindo 

outra providência a ser adotada no presente feito que não a sua extinção, 

em virtude da inércia da parte demandante.

 Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso III, §1º do Código de Processo Civil, fazendo-o por sentença 

nos termos do artigo 354 do citado diploma legal.

Condeno em custas e despesas processuais a parte autora.

Preclusas as vias recursais, arquive-se definitivamente o presente feito, 

mediante as cautelas de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 3170 Nr: 423-60.2000.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER IND COM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORISVALDO LUIZ CAIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA SILVA VRUCK ROSS - 

OAB:MT-5.968, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de ações que estão suspensas há mais de 10 (dez) anos sem 

que a parte autora promova o necessário ao andamento do feito, 

quedando-se inerte em face da comunicação processual em comento, 

feita com as advertências legais pertinentes.

É o sucinto relato.

Decido.

A jurisprudência tem se manifestado no sentido de admitir o cabimento da 

extinção do feito sem resolução de mérito, nestes casos, não subsistindo 

outra providência a ser adotada no presente feito que não a sua extinção, 

em virtude da inércia da parte demandante.

 Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso III, §1º do Código de Processo Civil, fazendo-o por sentença 

nos termos do artigo 354 do citado diploma legal.

Condeno em custas e despesas processuais a parte autora.

Preclusas as vias recursais, arquive-se definitivamente o presente feito, 

mediante as cautelas de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 2432 Nr: 14-84.2000.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESUINO MOREIRA BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLETE SENHORINHA ALVES DA 

CRUZ - OAB:4440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de ações que estão suspensas há mais de 10 (dez) anos sem 

que a parte autora promova o necessário ao andamento do feito, 

quedando-se inerte em face da comunicação processual em comento, 

feita com as advertências legais pertinentes.

É o sucinto relato.

Decido.

A jurisprudência tem se manifestado no sentido de admitir o cabimento da 

extinção do feito sem resolução de mérito, nestes casos, não subsistindo 

outra providência a ser adotada no presente feito que não a sua extinção, 

em virtude da inércia da parte demandante.

 Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso III, §1º do Código de Processo Civil, fazendo-o por sentença 

nos termos do artigo 354 do citado diploma legal.

Condeno em custas e despesas processuais a parte autora.

Preclusas as vias recursais, arquive-se definitivamente o presente feito, 

mediante as cautelas de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 2254 Nr: 656-91.1999.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALMO MACEDO CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:MT-3.412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de ações que estão suspensas há mais de 10 (dez) anos sem 

que a parte autora promova o necessário ao andamento do feito, 

quedando-se inerte em face da comunicação processual em comento, 

feita com as advertências legais pertinentes.

É o sucinto relato.

Decido.

A jurisprudência tem se manifestado no sentido de admitir o cabimento da 

extinção do feito sem resolução de mérito, nestes casos, não subsistindo 

outra providência a ser adotada no presente feito que não a sua extinção, 

em virtude da inércia da parte demandante.

 Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso III, §1º do Código de Processo Civil, fazendo-o por sentença 

nos termos do artigo 354 do citado diploma legal.

Condeno em custas e despesas processuais a parte autora.

Preclusas as vias recursais, arquive-se definitivamente o presente feito, 

mediante as cautelas de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 2127 Nr: 496-42.1994.811.0039

 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: EAS, CLD

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLENE MARIA ROSSIGNOLI - 

OAB:MT - 2515 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de ações que estão suspensas há mais de 10 (dez) anos sem 

que a parte autora promova o necessário ao andamento do feito, 

quedando-se inerte em face da comunicação processual em comento, 

feita com as advertências legais pertinentes.

É o sucinto relato.

Decido.

A jurisprudência tem se manifestado no sentido de admitir o cabimento da 

extinção do feito sem resolução de mérito, nestes casos, não subsistindo 

outra providência a ser adotada no presente feito que não a sua extinção, 

em virtude da inércia da parte demandante.

 Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso III, §1º do Código de Processo Civil, fazendo-o por sentença 

nos termos do artigo 354 do citado diploma legal.

Condeno em custas e despesas processuais a parte autora.

Preclusas as vias recursais, arquive-se definitivamente o presente feito, 

mediante as cautelas de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 2123 Nr: 288-24.1995.811.0039

 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: EAS, RLD, PAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLENE MARIA ROSSIGNOLI - 

OAB:MT - 2515 - A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANIO MARCELO DE AGUIAR - 

OAB:MT-6.827-B

 Vistos em correição.

Cuida-se de ações que estão suspensas há mais de 10 (dez) anos sem 

que a parte autora promova o necessário ao andamento do feito, 

quedando-se inerte em face da comunicação processual em comento, 

feita com as advertências legais pertinentes.

É o sucinto relato.

Decido.

A jurisprudência tem se manifestado no sentido de admitir o cabimento da 

extinção do feito sem resolução de mérito, nestes casos, não subsistindo 

outra providência a ser adotada no presente feito que não a sua extinção, 

em virtude da inércia da parte demandante.

 Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso III, §1º do Código de Processo Civil, fazendo-o por sentença 

nos termos do artigo 354 do citado diploma legal.

Condeno em custas e despesas processuais a parte autora.

Preclusas as vias recursais, arquive-se definitivamente o presente feito, 

mediante as cautelas de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 1317 Nr: 34-12.1999.811.0039

 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: ALCDQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA - 

OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de ações que estão suspensas há mais de 10 (dez) anos sem 

que a parte autora promova o necessário ao andamento do feito, 

quedando-se inerte em face da comunicação processual em comento, 

feita com as advertências legais pertinentes.

É o sucinto relato.

Decido.

A jurisprudência tem se manifestado no sentido de admitir o cabimento da 

extinção do feito sem resolução de mérito, nestes casos, não subsistindo 

outra providência a ser adotada no presente feito que não a sua extinção, 

em virtude da inércia da parte demandante.

 Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso III, §1º do Código de Processo Civil, fazendo-o por sentença 

nos termos do artigo 354 do citado diploma legal.

Condeno em custas e despesas processuais a parte autora.

Preclusas as vias recursais, arquive-se definitivamente o presente feito, 

mediante as cautelas de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 946 Nr: 314-51.1997.811.0039

 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: NELI XAVIER DA SILVA COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA - 

OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de ações que estão suspensas há mais de 10 (dez) anos sem 

que a parte autora promova o necessário ao andamento do feito, 

quedando-se inerte em face da comunicação processual em comento, 

feita com as advertências legais pertinentes.

É o sucinto relato.

Decido.

A jurisprudência tem se manifestado no sentido de admitir o cabimento da 

extinção do feito sem resolução de mérito, nestes casos, não subsistindo 

outra providência a ser adotada no presente feito que não a sua extinção, 

em virtude da inércia da parte demandante.

 Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso III, §1º do Código de Processo Civil, fazendo-o por sentença 

nos termos do artigo 354 do citado diploma legal.

Condeno em custas e despesas processuais a parte autora.

Preclusas as vias recursais, arquive-se definitivamente o presente feito, 

mediante as cautelas de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 945 Nr: 290-23.1997.811.0039

 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: NELI XAVIER DA SILVA COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA - 

OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de ações que estão suspensas há mais de 10 (dez) anos sem 

que a parte autora promova o necessário ao andamento do feito, 

quedando-se inerte em face da comunicação processual em comento, 

feita com as advertências legais pertinentes.

É o sucinto relato.

Decido.

A jurisprudência tem se manifestado no sentido de admitir o cabimento da 

extinção do feito sem resolução de mérito, nestes casos, não subsistindo 

outra providência a ser adotada no presente feito que não a sua extinção, 

em virtude da inércia da parte demandante.

 Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso III, §1º do Código de Processo Civil, fazendo-o por sentença 

nos termos do artigo 354 do citado diploma legal.

Condeno em custas e despesas processuais a parte autora.

Preclusas as vias recursais, arquive-se definitivamente o presente feito, 

mediante as cautelas de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 199 Nr: 243-83.1996.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA, ANTÔNIO DONIZETE 

AGUILERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONILDO ALVES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA - 

OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de ações que estão suspensas há mais de 10 (dez) anos sem 

que a parte autora promova o necessário ao andamento do feito, 

quedando-se inerte em face da comunicação processual em comento, 

feita com as advertências legais pertinentes.

É o sucinto relato.

Decido.

A jurisprudência tem se manifestado no sentido de admitir o cabimento da 

extinção do feito sem resolução de mérito, nestes casos, não subsistindo 

outra providência a ser adotada no presente feito que não a sua extinção, 

em virtude da inércia da parte demandante.

 Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso III, §1º do Código de Processo Civil, fazendo-o por sentença 

nos termos do artigo 354 do citado diploma legal.

Condeno em custas e despesas processuais a parte autora.

Preclusas as vias recursais, arquive-se definitivamente o presente feito, 

mediante as cautelas de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 81710 Nr: 3286-90.2017.811.0039

 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: SÔNIA GOMES LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS - S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANSELMO DA COSTA 

PRADO - OAB:8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 3286-90.2017.811.0039.

CÓDIGO Nº. 81710.

Vistos em correição.

Considerando que parte requerente não é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita, bem como não solicitou e nem apresentou qualquer guia 

de recolhimento concernente à distribuição do feito, intime-se a parte 

autora para que efetue os pagamentos devidos no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Certifique-se, após voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

São José dos Quatros Marcos/MT, 16 de agosto de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63074 Nr: 1213-19.2015.811.0039

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIFER HIAGO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 em correição.Trata-se de Processo Executivo de pena em desfavor de 

ALIFER HIAGO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO, condenado à pena de 08 

(oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no qual cumpre pena 

atualmente em regime semiaberto. O Ministério Público, em ref. 04 noticiou 

o cometimento de fato criminoso por parte do reeducando, motivo pelo qual 

requereu a regressão cautelar de regime.É o relato do 

necessário.Decido.Pois bem. Se por um lado a Lei de Execução Penal 

estabeleceu a possibilidade de reintegração do condenado ao meio social, 

mediante o cumprimento de requisitos legais que o habilitam a conviver 

socialmente, por outro, previu a cessação da benesse com o 

descumprimento dos mesmos requisitos ou condições impostas 

judicialmente.Assim, sem delongas, o art. 118 da Lei de Execução Penal 

dispõe que:“Art. 118 - A execução da pena privativa de liberdade ficará 

sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes 

mais rigorosos, quando o condenado:I – praticar fato definido como crime 

doloso ou falta grave”.In casu, restou demonstrado que o apenado 

praticou, em tese, fato definido como crime de furto no dia 14/03/2018, na 

cidade e comarca de Araputanga-MT, DETERMINO A REGRESSÃO 

CAUTELAR de cumprimento da pena do reeducando ALIFER HIAGO 

RODRIGUES DA CONCEIÇÃO, do regime SEMIABERTO para o FECHADO, 

sem prejuízo do direito do reeducando de ser posteriormente ouvido antes 

da decisão final de regressão.Expeça-se MANDADO DE PRISÃO e 

encaminhe-se às autoridades competentes, bem como proceda a inclusão 

no Banco Nacional de Mandados de Prisão.Com a comunicação do 

cumprimento do mandado de prisão, volte-me os autos para designação 

de audiência de justificação antes de eventual decisão regressiva 

definitiva.Ciência à Defesa e ao Ministério Público. Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 15 de agosto de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58909 Nr: 2334-19.2014.811.0039

 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: DANIELLI PAULINO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATISTA DE AGUIAR 

FILHO - OAB:PROCURADOR FED

 .Vistos.Considerando que o presente feito ainda pende de realização de 

perícia, nomeio, independentemente de compromisso, o Dr. Reinaldo 

Prestes Neto, CRM/MT nº. 5329, Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 07 – CPA I, 

Cuiabá/MT, CEP: 78.055-100, Fone: (65) 3641-7100 – (65) 99635-6009, 

para responder os quesitos apresentados pelas partes, devendo o laudo 

ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias. Faculto às partes, dentro do 

prazo de 15 (quinze) dias, a indicação de assistentes técnicos.Deverá a 

Secretaria desta Vara agendar a data da perícia médica, bem como intimar 

o expert desta nomeação.Posteriormente, intime-se o perito, para ciência 

dos quesitos, para fins dos incisos do §2º do art. 465, salvo o inciso 

I).Nesta hipótese, deve ser observado, ainda, o artigo 95, §3º, II, do Código 

de Processo Civil, que assim estabelece:“§3o Quando o pagamento da 

perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela 

poderá ser: [...] II - paga com recursos alocados no orçamento da União, 

do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, 

hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo 

ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.”Com a 

juntada do laudo médico pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do 

§1º do artigo 477 do CPC, observando na espécie a intimação da parte 

requerente mediante publicação no DJE e intimação da parte requerida 

mediante remessa postal dos autos, nos termos do Convênio firmado entre 

o TJMT e o INSS. Tão logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial 

e não haja maiores esclarecimentos por parte do perito deve ser expedido 

ofício e efetuados os demais atos necessários para o pagamento junto ao 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região.Por fim, deixo para condenar 

a Dr. Fábio Manoel dos Passos, inscrito no CRM-MT 6816, ao pagamento 

de multa no momento da prolação da sentença.Às 

providencias.Cumpra-se expedindo o necessário.São José dos Quatro 

Marcos-MT, 05 de março de 2018. Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 19982 Nr: 144-59.2009.811.0039

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDO JOSÉ BARBOSA DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENIR GOMES DOS SANTOS, EGNALDO DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TOSTES CARDOSO - 

OAB:6635/MT, MATHEUS TOSTES CARDOSO - OAB:MT 10.041, 

MIRIAN COSTA CARDOSO - OAB:6.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:MT 12.669, JACKELINE OLIVERA DA SILVA - 

OAB:8310B

 Autos 144-59.2009.811.0039

Código 19982.

Vistos em correição.

Defiro conforme requerido em fl. 483/484.

Destarte, expeça-se certidão de crédito em favor dos exequentes, nos 

moldes do art. 583 da CNGC.

Após, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 14 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113026 Nr: 3880-50.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BULLA & DRIEMEYER LTDA, DENISE ANTUNES 

LANDIM, WANDERLEY SOUZA DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):I - 

Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 8º, 

da LEF – Lei nº 6.830/80;II - Penhora, se não for paga a dívida, nem 

garantida a Execução, por meio de depósito ou fiança;III - Arresto, se o 

Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;IV - Registro da penhora 

ou arresto, independentemente do pagamento de custas ou outras 

despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 6.830/80 (LEF); eV - 

Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.Intime-se o cônjuge do 

Executado, caso a constrição recaia sobre bens imóveis.O Executado 

será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros 

e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 6.830/80):A 

citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda não 

requerer por outra forma;A citação considera-se feita na data da entrega 

da carta no endereço do Executado; ou se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;Se o 

aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega 

da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça ou por 

Edital;O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só 

vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o 

prazo máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da 

Exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, 

a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida 

Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.Não ocorrendo o 

pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o Art. 9º, da Lei Nº 

6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do Executado, exceto 

os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis (Art. 10, da Lei nº 

6.830/80).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 35557 Nr: 405-04.2009.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAKSANDRO LUSTOSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B/MT

 Intimação da parte requerida, na pessoa de seu advogado, para 

manifestar-se nos autos apresentando o rol de testemunhas conforme art. 

422 do CPP no prazo legal, visando que a audiência de Sessão do Tribunal 

do Júri designada para a data de 13.11.2018, às 09h00min na sede deste 

Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 112996 Nr: 3854-52.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO FERNANDO SCHAEDLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.A.F FERREIRA ALIMENTOS EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA MARQUES VAN DER 

SAND - OAB:21.262 MT, FABIO VALENTE - OAB:MT/8.116-B, JONAS 

HENRIQUE SCHOLL - OAB:18318/B, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - 

OAB:4207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 1. Recebo a presente exordial por preencher os requisitos elencados no 

artigo 319 e seguintes do CPC/2015.

2. Designe-se Audiência de Conciliação de acordo com a pauta do 

Conciliador credenciado nesta Comarca, a realizar-se na Sala do Juizado 

Especial da comarca, observando-se o disposto no art. 334 do CPC

4. Cite-se e intime-se a parte Ré. O prazo para contestação (de quinze 

dias úteis) será contado a partir da realização da audiência (art. 335, 

inciso I, do CPC). A ausência de contestação implicará revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

 Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até 2% da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, do CPC). As partes devem 

estar acompanhadas de seus advogados.

5. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que 

no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção.

Intimem-se.

Cite-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 112876 Nr: 3769-66.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX FERNANDO SILVA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA BRAGA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 1. Recebo a presente exordial por preencher os requisitos elencados no 

artigo 319 e seguintes do CPC/2015.

2. DEFIRO a parte autora os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

3. Designe-se Audiência de Conciliação de acordo com a pauta do 

Conciliador credenciado nesta Comarca, a realizar-se na Sala do Juizado 

Especial da comarca, observando-se o disposto no art. 334 do CPC.

 4. Cite-se e intime-se a parte Ré. O prazo para contestação (de quinze 

dias úteis) será contado a partir da realização da audiência (art. 335, 

inciso I, do CPC). A ausência de contestação implicará revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

 Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até 2% da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, do CPC). As partes devem 

estar acompanhadas de seus advogados.

5. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que 

no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção.

Intimem-se.

Cite-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 112810 Nr: 3718-55.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:39277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 1. Recebo a presente exordial por preencher os requisitos elencados no 

artigo 319 e seguintes do CPC/2015.

2. Designe-se Audiência de Conciliação de acordo com a pauta do 

Conciliador credenciado nesta Comarca, a realizar-se na Sala do Juizado 

Especial da comarca, observando-se o disposto no art. 334 do CPC.

 3. Cite-se e intime-se a parte Ré. O prazo para contestação (de quinze 

dias úteis) será contado a partir da realização da audiência (art. 335, 

inciso I, do CPC). A ausência de contestação implicará revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

 Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até 2% da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, do CPC). As partes devem 

estar acompanhadas de seus advogados.

4. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que 

no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção.

Intimem-se.

Cite-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 98275 Nr: 847-86.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:7.300-B

 Vistos etc.

Não tendo sido arguida matéria preliminar pela defesa, CONFIRMO o 

recebimento da denúncia e DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 16.10.2018, às 17h30min, ocasião em que se tomará o 

depoimento das testemunhas de acusação e defesa e se procederá ao 

interrogatório dos acusados.

Sirva a presente como Carta Precatória para oitiva das testemunhas que 

porventura residam em outras Comarcas.

Intime-se o réu para que compareça na audiência designada.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

CUMPRA-SE expedindo o necessário e com as cautelas de praxe.

Às providências.

Comarca de Tabaporã

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº 015/2018/DF

* O Edital n° 015/2018/DF - referente ao gabarito definitivo da prova de 

múltipla escolha realizada no dia 12 de agosto de 2018 - encontra-se no 

Caderno de Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 6566 Nr: 1585-46.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilibaldo João Schneider

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arivaldo Moreira da Silva - 

OAB:61067, FABIO SCHNEIDER - OAB:5238/O, José Antonio Moreira - 

OAB:62.724, Osmar Schneider - OAB:2.152B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar as partes na 

pessoa de seu advogado, para manifesetar acerca documentos de fls. 

124/131, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22159 Nr: 266-28.2014.811.0094

 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): Parlac - Laminados e Compensados Ltda - EPP, 

Paulo Cezar de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUCK E BERNARDES - 

OAB:317, Jonas J. F. Bernardes - OAB:8.247-B, Manoela de São 

José Ramos - OAB:21.250-O, Marcelo Huck Junior - OAB:MT/17.976, 

Ricardo Luiz Huck - OAB:5651/MT

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte executada, por seu 

advogado, para manifestar acerca da petição de fls. 53-verso, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11190 Nr: 812-25.2010.811.0094

 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: Luzia Maria da Silva Pedroso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:MT/8.834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte requerente, por seu 

advogado, para manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça de 

fls. 118-verso, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 3724 Nr: 522-83.2005.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Encantado Ltda., Nilton Sangalli, Jorge 

Balbino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Bertoti Pereira, Mitsuo Kennedy Aida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Agulhão Spindola 

- OAB:MT/6416-B, Marcelo Gustavo Pinheiro Polonio - 

OAB:7186-B/MT, Otilio Ribeiro Neto - OAB:MT/13332

 Impulsiono os presentes autos, para intimação dos advogados da parte 

autora, para manifestar acerca do documento de fls. 1618, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 3724 Nr: 522-83.2005.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Agropecuária Encantado Ltda., Nilton Sangalli, Jorge 

Balbino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Bertoti Pereira, Mitsuo Kennedy Aida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Agulhão Spindola 

- OAB:MT/6416-B, Marcelo Gustavo Pinheiro Polonio - 

OAB:7186-B/MT, Otilio Ribeiro Neto - OAB:MT/13332

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o advogado da 

parte executada , nos termos da decisão de fls. 1514, considerando a 

penhora efetivada nos autos (1517/1517-v), para , querendo, opor 

embargos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27372 Nr: 596-20.2017.811.0094

 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: Elizeu Ribeiro Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Patriota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ilson José Vieira - 

OAB:OAB-MT 25354/B, Valdriangelo Samuel Fonseca - OAB:6953/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ildo Roque Guareschi - 

OAB:5417-B

 Impulsiono o presente feito, para intimação da parte requerente, na 

pessoa de seu advogado, para manifestação acerca do laudo pericial de 

fls. 462/525, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31780 Nr: 949-26.2018.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiza de Fátima Morais de Farias

 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 GEGLINI - 

OAB:MT/10914, SÉRGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI - OAB:22252/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, para intimação da parte requerente, na 

pessoa de seu advogado para, querendo, impugnar a contestação de fls. 

42/48, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28763 Nr: 1361-88.2017.811.0094

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Pan S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juraci Maziero Pozzobon, Alexander 

Pozzobon, Wilson Roque Pozzobon, DÉCIO JOÃO POZZOBON, WDP 

ARMAZÉNS GERAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Cesar Alexandre dos 

Santos - OAB:13431-A/MT, Luiz Carlos Malheiros França - 

OAB:163.989/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, para intimação da parte autora, na pessoa 

de seus advogados, para se manifestarem acerca da proposta de 

honorários periciais de fls.152/156, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25195 Nr: 384-33.2016.811.0094

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Aparecido Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADONIS FERNANDO VIEGAS 

MARCONDES - OAB:21061/O

 Vistos.

Defiro o pedido ministerial.

 Designo a data de 12 de abril de 2017, às 13:15, para realização de 

audiência admonitória.

Desentranhe-se a defesa preliminar do acusado Everton Veloso, acostada 

às fls. 13/13-verso, juntando nos autos correspondentes, pois não guarda 

relação com este feito.

 Intime-se o acusado e seu defensor.

Às providencias. Expeça-se o necessário.

Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 65024 Nr: 2307-81.2018.811.0108

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPCDT-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B

 (...) Presentes todos os pressupostos contidos no art. 301 et seq. do 

Código de Processo Penal, HOMOLOGO o Autos de Prisão em Flagrante 

apresentado. (...) Ex positis, com lastro nos artigos 282, 310 e 319, todos 

do CPP, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA ao indiciado LEANDRO 

MUSSI, qualificado nos autos, e aplico aos mesmos as seguintes medidas 

cautelares diversas da prisão:a) Comparecimento mensal em juízo, para 

informar e justificar atividades, inclusive qualquer mudança de endereço 

(art.319, I);b) proibição de manter contato com as testemunhas que 

prestaram depoimento nos autos, ou com qualquer pessoa que, por 

circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado delas permanecer 

distante, garantindo-se a instrução processual (art.319, III); c) não se 

ausentar da Comarca por mais de 08 (oito) dias, sem prévia autorização 

judicial, ou quando a permanência seja conveniente ou necessária para a 

investigação ou instrução (art.319, IV); SERVE A PRESENTE DECISÃO 

COMO ALVARÁ DE SOLTURA. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 48501 Nr: 808-67.2015.811.0108

 AÇÃO: Embargos à execução (art. 741 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUIZ HUMBERTO EICKHOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTERIO PUBLICO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Pasini - OAB:OAB/MT 

8856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

FERNANDO PASINI, OAB 8856/O, com carga do presente feito, para no 

prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito em secretaria, nos termos 

do art. 234 §2º CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 45863 Nr: 1681-04.2014.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ UMBERTO EICKHOFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYNTHIA RODRIGUES HASSE - 

OAB:OAB/MT 12537, Fernando Pasini - OAB:OAB/MT 8856

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

FERNANDO PASINI, OAB 8856/O, com carga do presente feito, para no 

prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito em secretaria, nos termos 

do art. 234 §2º CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 48231 Nr: 707-30.2015.811.0108

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOGO RAFAEL CALVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paloma Distribuidora de Veículos Ltda., FCA 

FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábia Cristina Walter - OAB:MT 

16136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREYA MONTI OSORIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605, Felipe Gazola Vieira Marques - 

OAB:MT0016846A, RODRIGO PAIVA DA SILVA - OAB:13750, THIAGO 

REBELLATO ZORZETO - OAB:OAB/MT 14338-A

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

FÁBIA CRISTINA WALTER, OAB 16136/O , com carga do presente feito, 

para no prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito em secretaria, nos 

termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 41312 Nr: 101-70.2013.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - 

OAB:MT0003791O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

EDSON SALLES DE SOUZA, OAB 21382/O, com carga do presente feito, 

para no prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito em secretaria, nos 

termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 25059 Nr: 1335-92.2010.811.0108

 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: Isabel Aparecida Kaminski, Leonilda Maria Kaminski, 

LEONEL GONSALO KAMINSKI, LEONCIO PAULO KAMINSKI, LEONIR 

ANTONIO KAMINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO E REPRESENTAÇÕES KE SOJA 

LTDA, Itaú Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA HOFFMANN 

ZAMBENEDETTI - OAB:OAB/MT 13461-A, JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT 15013-A, Rubia Emanuella Soares Ribeiro - 

OAB:MT0016120O, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:MT 

13.412-A

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

EDSON SALLES DE SOUZA, OAB 21382/O, com carga do presente feito, 

para no prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito em secretaria, nos 

termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 54061 Nr: 1655-35.2016.811.0108

 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: R. A. A MINERAÇÃO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:39718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

FABIO SOUZA PONCE, OAB 9202/MT , com carga do presente feito, para 

no prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito em secretaria, nos 

termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 58703 Nr: 1540-77.2017.811.0108

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: WALDOMIRO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Considerando que decorreu o prazo sem a devolução dos autos em 

secretaria, impulsiono-os novamente promover a intimação do douto 

procurador Dr. AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO, OAB 12584, para no 

prazo de 3 dias proceder a devolução do feito em secretaria, nos termos 

do art. 431 da CNGC, 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 as penas e art. 234, §2°, com a consequente 

formalização do procedimento de busca e apreensão de autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 55501 Nr: 2421-88.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADI ALVES DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cenir Jose Dallabrida, TALITA RAQUEL 

DALLABRIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

FABIO SOUZA PONCE, OAB 9202/MT , com carga do presente feito, para 

no prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito em secretaria, nos 

termos do art. 234 §2º CPC.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000212-61.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA BEATRIZ HOTHOVOLPHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DESPACHO Processo: 

1000212-61.2018.8.11.0108. REQUERENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA 

- ME REQUERIDO: SONIA BEATRIZ HOTHOVOLPHO Vistos. Cumpra-se 

conforme deprecado, servindo a presente como mandado. Alcançada a 

finalidade, devolva-se à Comarca de origem, com as nossas homenagens 

e baixas necessárias. Cumpra-se. Tapurah-MT, 27 de agosto de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59957 Nr: 1344-16.2016.811.0085

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIO OMAR SCHNEIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORTOLLI E RODRIGUES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ORLI MACEDO MELO - 

OAB:20.031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ORLI MACEDO 

MELO - OAB:20031/O -MT

 Processo nº 1344-16.2016.811.0085 (Código 59957)

Requerente: Enio Omar Schneider

Requerido: Debortolli e Rodrigues LTDA
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S E N T E N Ç A

Vistos.

Trata-se de tutela de urgência, com pedido liminar de caráter antecedente, 

formulado por Enio Omar Schneider em face de Debortolli e Rodrigues 

LTDA, todos qualificados nos autos em epígrafe.

A inicial (fls. 04/31) veio instruída com os documentos de fls. 32/168.

Em consulta ao sistema Apolo constatou-se que fora proferida a sentença 

nos autos de Código 50010, haja vista a composição amigável naqueles 

autos, implicando a extinção do processo.

Após, vieram os autos conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Esta ação deve ser julgada extinta sem resolução de mérito.

Conforme sentença proferida nos autos da ação principal (código 50010), 

o processo foi extinto ante a homologação de acordo extrajudicial entre as 

partes. Assim, tem-se que este processo perdeu seu objeto, pela 

superveniente falta de interesse de agir.

Como bem leciona o professor Daniel Amorim Assumpção Neves:

“As condições da ação devem ser analisadas no momento do julgamento 

da demanda, e não no da sua propositura. Significa dizer que, presentes 

as condições da ação no momento de propositura, se por fato 

superveniente desaparecer uma delas, será caso de extinção por 

carência superveniente de ação.” (Manual de Direito Processual Civil, 2ª 

edição, Ed. Método, São Paulo, 2010, p.470).

Assim, ante a perda do objeto da demanda, a extinção da ação sem 

resolução do mérito se impõe.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

 Custas pela parte autora se houverem.

P.R.I.C.

 Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 27 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50010 Nr: 993-19.2011.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORTOLLI E RODRIGUES LTDA, LAURINDO DENIS 

FERRAZ RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIO OMAR SCHNEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA BURATO - 

OAB:OAB/MT 18484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ORLI MACEDO 

MELO - OAB:20.031

 Autos n° 993-19.2011.811.0085 (Código 50010)

Exequente: Debortolli Rodrigues LTDA

 Executados: Enio Omar Schneider

S E N T E N Ç A

Vistos.

Cuida-se de ação de execução para entrega de coisa incerta ajuizada por 

Debortolli e Rodrigues LTDA, em face de Enio Omar Schneider, 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 1250/1256, as partes informaram a composição extrajudicial entre 

elas realizada, pugnando, assim, pela homologação do acordo e extinção 

do processo.

Vieram-me os autos conclusos.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes litigantes, devidamente representadas por seus procuradores, as 

quais estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto 

jurídico perseguido, razão pela qual pugnam pela homologação do acordo 

e, em consequência, requerem a extinção do feito.

Assim sendo, como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o ACORDO EXTRAJUDICIAL 

de fls. 1250/1256, 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, nos termos do artigo 924 do 

Código de Processo Civil.

Eventuais custas, conforme o pactuado.

Proceda-se com as baixas necessárias nos registros dos veículos às fls. 

1245/1247 via sistema RENAJUD.

 Após, considerando a desistência recursal, certifique-se e remetam-se 

os autos ao arquivo com as baixas e anotações de estilo.

P.R.I.C.

Terra Nova do Norte, 27 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63748 Nr: 419-49.2018.811.0085

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIR MARSANGO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR VITALLI - 

OAB:26737/RS

 Certifico e dou fé que fica designado o Leilão de 01 (uma) grade 

niveladora Hidráulica de 20 (vinte) discos, marca Tatu, em bom estado de 

uso e funcionamento, sendo a primeira praça para o dia 12/09/2018 a 

partir das 10h00min, e a segunda praça no dia 12/09/2018, a partir das 

13h00min.

 Certifico igualmente, nos moldes do artigo 889, inciso I, do CPC, que passo 

a intimar o executado acerca da realização do leilão por meio de seu 

advogado constituído, consoante procuração acostada à fl. 14 destes 

autos.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63748 Nr: 419-49.2018.811.0085

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIR MARSANGO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR VITALLI - 

OAB:26737/RS

 Pelo presente, faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação 

em primeira e segunda praças, os bens de propriedade de GENIR 

MARSANGO - ME, na seguinte forma:

PRIMEIRA PRAÇA: 12 de setembro de 2018, a partir das 10:00 horas, por 

preço não inferior ao da avaliação;

SEGUNDA PRAÇA: 12 de setembro de 2018, a partir das 13:00 horas, 

para venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o 

como tal valor inferior ao maior lanço obtido na primeira praça.

LOCAL: Através do site www.balbinoleiloes.com.br.

 BEM: Uma grade niveladora Hidráulica de 20 (vinte) discos, marca Tatu, 

em bom estado de uso e funcionamento.

AVALIAÇÃO: R$ 13.000,00 (treze mil reais) em 10 de julho de 2015.

*A avaliação poderá ser atualizada até a data do Leilão.

DEPOSITÁRIO: GENIR MARSANGO - ME.

VALOR DA DÍVIDA: R$ 12.170,86 (doze mil, cento e setenta reais e oitenta 

e seis centavos).

ÔNUS: Não informado.

LEILÃO NAS MODALIDADES ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar 

dito(s) bem(ns), deverá ofertar lanços pela Internet, através do site 

www.balbinoleiloes.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à 

publicação deste edital, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem 

cadastramento prévio, no prazo de até 24 horas de antecedência do leilão, 

confirmarem os lanços e recolherem a quantia respectiva na data 

designada para a realização da praça, para fins de lavratura do termo 

próprio, ficando ciente de que os arrematantes terão o prazo de até 24 

(vinte e quatro) horas para efetuar os pagamentos, salvo disposição 

judicial diversa.

FORMA DE PAGAMENTO: Em caso de imóveis e veículos, o pagamento 

poderá ser parcelado, conforme art. 895 do CPC. O arrematante deverá 

pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 

(trinta) meses, sendo as prestações mensais e sucessivas, no valor 
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mínimo de R$ 1.000,00 cada. Ao valor de cada parcela, será acrescido 

juros de poupança, garantida a integralização do lance por hipoteca 

judicial sobre o próprio bem, no caso de imóveis, ou mediante 

apresentação de caução idônea no caso de veículos (exemplo de caução 

idônea: seguro garantia, fiança bancária, imóvel em nome do arrematante 

ou de terceiro, com valor declarado igual ou superior a 03 (três) vezes o 

valor da arrematação), caução esta condicionada à aceitação pelo juízo. 

Não sendo aceita a caução idônea pelo juiz, o arrematante poderá efetuar 

o pagamento da arrematação à vista, ou manter o pedido de parcelamento, 

porém terá a posse do bem postergada para após a quitação do lance 

ofertado. No caso de atraso de qualquer das prestações, incidirá multa de 

10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas 

vincendas, autorizando o exequente a pedir a resolução da arrematação 

ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, 

devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos do processo em 

que se deu a arrematação. Em qualquer caso, será imposta a perda da 

caução em favor do exequente, voltando os bens a novo leilão, do qual 

não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos. OBS.: 

Lances à vista sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último 

lance ofertado, o que não interfere na continuidade da disputa.

LEILOEIRA: Cirlei Freitas Balbino da Silva, Jucemat nº 22.

COMISSÃO DO LEILOEIRO: A comissão devida será a seguinte 

remuneração: 5% (cinco por cento), do valor do bem, em caso de venda e 

2,5% (dois e meio por cento) em caso de adjudicação superveniente à 

designação da hasta, sobre o valor do bem penhorado, a qual será 

suportado pelo adjudicante.

INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados o executado GENIR MARSANGO 

– ME e GENIR MARSANGO, e seus respectivos cônjuges se casados 

forem e/ou na pessoa de seu representante legal, bem como os eventuais: 

coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, 

habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial 

para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor 

pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora 

anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e 

Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não 

forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do 

art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da 

arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a 

execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo 

Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de 

quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas 

no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da 

arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na 

forma da Lei. Eu, _______________ Aline Schorro, Gestora Judiciária, o 

subscrevo e assino.

Terra Nova do Norte/MT, 24 de agosto de 2018.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 30119 Nr: 228-29.2003.811.0085

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON RENATO ANTONIETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ferreia dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, IRINEU PAIANO FILHO - OAB:OAB/MT 6.097- A, 

VANA AMANCIO DA COSTA - OAB:OAB/MT 18.920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que passo a intimar o autor da decisão proferida à 

fl.102, a seguir transcrita: "Considerando a sentença proferida nos autos 

de Código 53647, INTIME-SE a parte autora para requerer o que de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Transcorrido o 

prazo in albis, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as baixas e 

anotações de praxe. Caso haja manifestação da parte autora, 

certifique-se a tempestividade e voltem-me os autos conclusos."

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 32/2018 – DIRETORIA

O Excelentíssimo Senhor Elmo Lamoia de Moraes, Juiz Substituto e Diretor 

do Foro da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade - Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 Considerando a necessidade do serviço, os anseios e a aptidão de cada 

servidor,

Resolve:

I – Revogar a Portaria 016/2018, que designou o servidor Jhonatan Correia 

Motta, Técnico Judiciário, matricula 32774 para exercer a função de 

Gestor Geral de 1° Entrância da comarca de Vila Bela da Santíssima 

Trindade/MT.

II - Lotar e designar o servidor José Carlos de Souza Cândido, Analista 

Judiciário, matrícula 32738, para exercer a função de Gestor Geral de 1° 

Entrância da comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT a partir da 

data da publicação desta.

P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Divisão de Cadastro e 

Informação e ao Departamento de Pagamento Pessoal.

 Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 24 de agosto de 2018.

Elmo Lamoia de Moraes

Juiz Substituto e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 33/2018-DIRETORIA

O Excelentíssimo Senhor Elmo Lamoia de Moraes Juiz Substituto e Diretor 

do Foro da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade - Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 Considerando a necessidade do serviço, os anseios e a aptidão de cada 

servidor,

Considerando que a Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT 

possui em seus quadros apenas dois Analistas Judiciários, e que um 

deles foi designado para exercer as funções de Gestor Geral e que o 

outro responde a Processo Administrativo Disciplinar por fatos que 

ocorreram no exercício da função de Gestor Judiciário, não sendo 

recomendável, ao menos por enquanto, seu retorno à chefia da Vara 

Única e do Juizado Especial;

Considerando que a Lei Estadual nº 8.814/2008 prevê em seu art. 60, §1º, 

a possibilidade do exercício da função de Gestor Judiciário Substituto por 

servidor efetivo do cargo de Técnico Judiciário, de forma temporária e 

transitória;

Resolve:

I – Revogar a Portaria 017/2017, que designou o servidor José Carlos de 

Souza Cândido, Analista Judiciário, matricula 32738, para exercer a 

função de Gestor Judiciário da comarca de Vila Bela da Santíssima 

Trindade/MT.

II - Lotar e designar o servidor Antoninho Marmo da Silva Júnior, Técnico 

Judiciário, matrícula 37514, para exercer a função de Gestor Judiciário 

Substituto da comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, a partir da 

data da publicação desta.

P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Divisão de Cadastro e 

Informação e ao Departamento de Pagamento Pessoal.

 Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 24 de agosto de 2018.

Elmo Lamoia de Moraes

Juiz Substituto e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 34/2018-DIRETORIA

O Excelentíssimo Senhor Elmo Lamoia de Moraes, Juiz Substituto e Diretor 

do Foro da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade - Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o teor do Provimento n° 15/2017/CM, que dispõe sobre a 

implantação da Central de Arrecadação e Arquivamento nas Comarcas do 

Estado de Mato Grosso;

Considerando a Portaria nº 43/2017, que implantou nesta comarca a 

Central de Arrecadação e Arquivamento, nos termos do Provimento n° 

12/2017-CGJ e a orientação do Ofício Circular n° 322/2017-CSC-CGJ;

Resolve:

I – Revogar a Portaria nº 019/2018, que designou o servidor Jhonatan 

Correia Motta, Técnico Judiciário, matrícula 32774, para responder pelos 

trabalhos da Central de Arrecadação e Arquivamento da Comarca;
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II - Designar o servidor José Carlos de Souza Cândido, Analista Judiciário, 

matrícula 32738 para responder pela Central de Arrecadação e 

Arquivamento da Comarca a partir da data de publicação desta Portaria.

P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Divisão de Cadastro e 

Informação e Eg. Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 24 de agosto de 2018.

Elmo Lamoia de Moraes

Juiz Substituto e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65381 Nr: 1125-56.2018.811.0077

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.D.V. Braga & Cia Ltda-ME, Marcelo Dusso 

Vasconcelos Braga, Jaqueline Scherer Braga, Espólio de Luciano 

Vasconcelos Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do requerente para, no prazo de dez (10) dias, 

efetuar o pagamento de diligência do oficial de justiça, conforme mapa de 

diligência a seguir transcrito:

MAPA PARA PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA. RESUMO DA DILIGÊNCIA. 

FINALIDADE: Efetuar avaliação conforme Carta Precatória nº 77-7247. 

LOCAL DA DILIGÊNCIA: ASSENTAMENTO CARLA PATRÍCIA, ZONA 

RURAL, Vila Bela da Santíssima Trindade-MT. VALOR DAS DILIGÊNCIAS. 

R$ 600,00 (seiscentos reais). Nº PORTARIA QUE AUTORIZA COBRANÇA: 

Nº 013/2013. EMISSÃO DE GUIA PARA O PAGAMENTO DE DILIGENCIA 

D I S P O N Í V E L  N O  S I T E : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51734 Nr: 1577-76.2012.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: São José S/A Agrícola e Pastoril

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juscelino Ribeiro de Moraes, Clésio Aparecido 

Freires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Guilherme Costa 

Salazar - OAB:11.519/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do requerente para, no prazo de dez (10) dias, 

efetuar o pagamento de diligência do oficial de justiça, conforme mapa de 

diligência a seguir transcrito:

MAPA PARA PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA

RESUMO DA DILIGÊNCIA

FINALIDADE: Efetuar avaliação conforme Carta Precatória nº 77-7247

LOCAL DA DILIGÊNCIA: Rua Julião Leite de Brito, CENTRO, Vila Bela da 

Santíssima Trindade-MT.

VALOR DAS DILIGÊNCIAS

R$ 25,00 (vinte e cinco reais)

 Nº PORTARIA QUE AUTORIZA COBRANÇA: Nº 013/2013.

EMISSÃO DE GUIA PARA O PAGAMENTO DE DILIGENCIA DISPONÍVEL NO 

SITE: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52618 Nr: 1395-88.2012.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: São José S/A Agrícola e Pastoril, Inácio Coelho Lemos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Aurelio de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Magdalena Rezende de 

Lacerda - OAB:18.287, Gustavo Guilherme Costa Salazar - 

OAB:11.519/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Em razão da falta de interesse do advogado dativo nomeado, 

desconstituo a nomeação.

Considerando a suspensão das atividades do núcleo da Defensoria 

Pública nesta Comarca, por meio da Portaria nº 779/2017/DPG; e com 

objetivo de salvaguardar a defesa dos necessitados e os princípios 

constitucionais de acesso, distribuição da Justiça e celeridade na 

prestação jurisdicional, com fundamento no art. 298 da CNGC-TJMT 

nomeio a Dra. Júlia Daibert Rocha, OAB/MG nº 142.563, para a defesa do 

réu JOSÉ AURÉLIO DE CARVALHO, revel citado por edital.

Os honorários advocatícios serão arbitrados ao final, conforme o trabalho 

desempenhado e de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT (art. 

303 da CNGC-TJMT).

A Secretaria deverá incluir esta nomeação no relatório semestral a que 

alude o art. 306 da CNGC-TJMT.

Intime-se, excepcionalmente por telefone, o advogado dativo nomeado 

para que assuma o compromisso ou aponte o desinteresse na nomeação 

no prazo de 05 (cinco) dias, certificando-se nos autos a intimação.

Fica ciente de que as próximas intimações serão via publicação no DJe, 

pois “ao advogado nomeado para o munus público não caberá os 

privilégios processuais garantidos aos Defensores Públicos” (art. 299 da 

CNGC-TJMT).

Em caso de interesse na nomeação, deverá apresentar CONTESTAÇÃO, 

no prazo legal, a contar da data da manifestação de interesse no encargo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64985 Nr: 871-83.2018.811.0077

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliene Aparecida Rumão, Sidinei Ferrari de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453 -A

 DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando que este magistrado subscrevente foi convocado para 

participar do Primeiro Encontro de Justiça Criminal do Estado de Mato 

Grosso na Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso (Esmagis), 

nos dias 30 e 31 de Agosto de 2018, REDESIGNO a solenidade outrora 

aprazada, para o dia 14/09/2018, às 09h30min, de modo que DETERMINO 

ao Cartório que proceda com as devidas baixas, notificações e 

intimações/citações de estilo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65090 Nr: 939-33.2018.811.0077

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogério Netto Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliana Vila Nova Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANETE GARCIA DE OLIVEIRA 

VALDEZ - OAB:3908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando que este magistrado subscrevente foi convocado para 

participar do Primeiro Encontro de Justiça Criminal do Estado de Mato 

Grosso na Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso (Esmagis), 

nos dias 30 e 31 de Agosto de 2018, REDESIGNO a solenidade outrora 

aprazada, para o dia 14/09/2018, às 09h30min, de modo que DETERMINO 

ao Cartório que proceda com as devidas baixas, notificações e 

intimações/citações de estilo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65101 Nr: 946-25.2018.811.0077

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junio de Oliveira Cruz, Matusalem José Gomes, 

Gilberto Santos Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Calos Frederick da S. I. de 

Almeida - OAB:7355-A, Carlos Frederick da S. I. de Almeida - 

OAB:7533A-MT, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

Núcleo de Vila Bela da SS Trindade - OAB:, FABIO MOREIRA PEREIRA 

- OAB:9405, Fábio Moreira Pereira - OAB:9405/MT, Kalynca Silva 

Inez de Almeida - OAB:15598

 DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando que este magistrado subscrevente foi convocado para 

participar do Primeiro Encontro de Justiça Criminal do Estado de Mato 

Grosso na Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso (Esmagis), 

nos dias 30 e 31 de Agosto de 2018, REDESIGNO a solenidade outrora 

aprazada, para o dia 14/09/2018, às 09h30min, de modo que DETERMINO 

ao Cartório que proceda com as devidas baixas, notificações e 

intimações/citações de estilo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65137 Nr: 960-09.2018.811.0077

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Gomes Kaduch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo César Stefani - 

OAB:21681

 DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando que este magistrado subscrevente foi convocado para 

participar do Primeiro Encontro de Justiça Criminal do Estado de Mato 

Grosso na Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso (Esmagis), 

nos dias 30 e 31 de Agosto de 2018, REDESIGNO a solenidade outrora 

aprazada, para o dia 14/09/2018, às 09h30min, de modo que DETERMINO 

ao Cartório que proceda com as devidas baixas, notificações e 

intimações/citações de estilo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 2514 Nr: 258-88.2003.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maria Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Silas de Padua 

Alves - OAB:19984/O

 Vistos, etc.

Vista ao recorrido para contrarrazões no prazo de 15 dias.

Após, remetam-se os autos ao Eg. TJMT, com as homenagens e cautelas 

de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58023 Nr: 263-56.2016.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel da Silva Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisca Ares de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1- Considerando a singeleza da ação, que sequer foi contestada e já 

contava com prova pré-constituída, arbitro honorários advocatícios 

proporcionais à advogada dativa Dra. Graciele Cristina Romero Munhoz, 

OAB/MT 20.748, no montante de 2 (duas) URH, equivalente a R$ 1.793,02 

(um mil, setecentos e noventa e três reais e dois centavos). SERVE A 

PRESENTE DECISÃO COMO CERTIDÃO PARA FINS DE COBRANÇA.

2- Desentranhe-se o malote digital de fls. 37/42 e remeta-o para a Direção 

do Foro para distribuição como investigação oficiosa de paternidade, SE 

JÁ NÃO HOUVER UMA EM ANDAMENTO REFERENTE À MESMA CRIANÇA.

3- Certifique-se o trânsito em julgado da sentença e expeça-se o ofício 

determinado na sentença.

4- Após, ao arquivo, com baixa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 31534 Nr: 834-03.2011.811.0077

 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 BERION, Maria de Fátima Neves de Barros Berion

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas de Souza Sanches, Carla Adriana 

Sabino Sanches, Emidio Floro Neto, Beatriz Vieira Floro, Helio Bardini Filho, 

Eva Cristina Alves Garcia Bardini, Sebastião Pereira da Silva, Maria da 

Penha Fernandes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonino Moura Borges - 

OAB:22331/SP, Fernanda Tavares Calazans - OAB:11.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hélio Passadore - 

OAB:3.008-A, Ueber Roberto de Carvalho - OAB:4754

 Ante o exposto, com fundamento nos art. 55, §3º, e art. 313, V, a, do 

Código de Processo Civil, determino a reunião (apensamento) das ações 

de usucapião e sua suspensão até o julgamento da Ação Rescisória nº 

42475/2013, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.Com fulcro no princípio da economia processual, deixo de 

determinar a prática de novos atos processuais durante o período de 

suspensão, pois há risco de que venham a ser inúteis.Intimem-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63540 Nr: 114-89.2018.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rony Fernandes Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15.333/MT/O

 DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando que este magistrado subscrevente foi convocado para 

participar do Primeiro Encontro de Justiça Criminal do Estado de Mato 

Grosso na Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso (Esmagis), 

nos dias 30 e 31 de Agosto de 2018, REDESIGNO a solenidade outrora 

aprazada, para o dia 14/09/2018, às 13h00min, de modo que DETERMINO 

ao Cartório que proceda com as devidas baixas, notificações e 

intimações/citações de estilo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE 

 

PROCESSO SELETIVO PARA CADASTRO RESERVA DESTINADO AO 

CREDENCIAMENTO DE JUÍZES LEIGOS DA COMARCA DE MIRASSOL 

D’OESTE/MT 

 

EDITAL Nº 003/2018-GAB 

 

 

A Excelentíssima Senhora Doutora Henriqueta Fernanda Chaves 

Alencar Ferreira Lima, Juíza de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de 

Mirassol D’Oeste-MT, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei... 

 

1. TORNA pública a relação PRELIMINAR dos candidatos abaixo 

relacionados, que tiveram suas inscrições deferidas e encontram-se habilitados para participarem 

do Teste Seletivo de credenciamento, na forma cadastro de reserva, para Juiz Leigo do Juizado 

Especial Cível e Criminal desta Comarca, conforme disposto no Edital nº 001/18-GAB, 

datado de 10/08/2018, regulado pelo Provimento 029/2014-CM, de 30/10/2014. 

 

INSCRIÇÕES DEFERIDAS 

 

Inscrição nº Candidato RG. nº 

001 Eduardo Santos de Paula 1915141-1 SSP/MT 

002 Tiago Ito Eleodoro 9102109-9 SSP/PR 

003 Guilherme Henrique Moraes 38190966-9 SSP/SP 

004 Aline Cristina Botelho de Carvalho 1507687-3 SSP/MT 

005 Valdeir Batista Pinheiro Filho 2139814-3 SSP/MT 

006 Luciana Paulino Gonçalves 1241293-7 SSP/MT 

007 Muriam Pollo de Lima 1666480-9 SJSP/MT 

008 Grace Alves da Silva 1644984-3 SSP/MT 

009 Suelleyn de Oliveira Pains 1412245-6 SSP/MT 

010 Sarah Caroline Mendes Pinheiro 1821803-2 SSP/MT 

011 Amanda Gonçalves da Silva Palermo 1977124-0 SJSP/MT 

012 Bruno Martin Sippel Souza 1843880-6 SJSP/MT 

013 Katia Sabrina Santiago Guimarães 12388759-8 

DETRAN/RJ 

014 Isabela Caroline Ferreira Machado 1734055-1 SJSP/MT 

015 Debora Pacheco Quida Magalhães 1263138-8 SSP/MT 

016 Luiz Gabriel Martins 2411063-9 SSP/MT 

017 Jeane Valéria Mendes Alves 1784057-0 SSP/MT 

018 Marcia Karoline Ferruci Marques Toledo 2125082-0 SSP/MT 

019 Jackézia Rodrigues da Silva Neri 2260040-0 SSP/MT 
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2. O candidato que pretender interpor recurso em relação a lista de 

candidatos inscritos, deverá apresentá-lo no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da publicação 

deste edital, no DJE. 

 

3. Os prováveis recursos relativos a este processo seletivo deverão ser 

protocolados na Secretaria do Juizado Especial e serão analisados e decididos pela Comissão de 

Apoio ao Processo Seletivo e pela Juíza de Direito deste Juizado Especial. 

 

4. Não serão aceitos recursos interpostos via fax, e-mail ou por 

qualquer outro meio além do previstos no item anterior. 

 

5. Em hipótese alguma será aceito pedido de revisão de recurso, 

recurso de recurso e/ou de gabarito oficial definitivo. 

 

6. O resultado será divulgado no endereço eletrônico do Tribunal de 

Justiça www.tjmt.jus.br, logo após o decurso de prazo para recurso. 

 

7. E para que chegue ao conhecimento de todos expediu-se o presente 

Edital, que fica publicado no átrio do Fórum e no DJE. 

 

 

Mirassol D’Oeste/MT, 27 de agosto de 2018. 

 

 

Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima 

Juíza de Direito 
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EDITAL Nº 008/2018-CA 

 

 

De ordem da Excelentíssima Doutora EDNA EDERLI COUTINHO – Meritíssima 

Juíza de Direito e Diretora do Foro desta Comarca de Mirassol D’Oeste, Estado de 

Mato Grosso, em conformidade com o Provimento nº 6/2014/CM, de 07/03/2014, Edital 

nº 006/2018-CA de 27/07/2018, deste Juízo, disponibilizado no Diário da Justiça 

Eletrônico nº 10305, em 30/07/2018 e Edital nº 007/2018-CA de 20/08/2018, deste 

Juízo, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico nº 10321, em 21/08/2018, 

concernente ao processo seletivo com a finalidade de credenciar pessoas físicas na área de 

Psicologia e formação de cadastro reserva, para atuarem na Comarca de Mirassol D’Oeste – 

MT, pelo presente edital, no uso de suas atribuições legais, considerando que não 

houve nenhuma interposição de recurso, TORNA PÚBLICO O RESUTADO 

DEFINITIVO DOS CANDIDATOS HABILITADOS POR CLASSIFICAÇÃO no 

processo seletivo de credenciamento de pessoas físicas na área de Psicologia, para 

atuarem na Comarca de Mirassol D’Oeste-MT, com a seguinte classificação por meio 

da análise dos documentos apresentados com as inscrições, no período de 01 a 10 de 

agosto de 2018, com suas classificações. 

 

ÁREA DE PSICOLOGIA 

 

Nome Pontuação Final  Classificação 

Lílian Kelli Pereira 8,80 1º 

Franciane Silva Lopes 6,55 2º 

Aleciane Botelho Queiroz 6,25 3º 

Elinéia Inocêncio de Paula Souza 5,00 4º 

Cristiano dos Anjos Lopes 4,00 5º 

Juliana da Silva Ferreira 4,00 6º 

Jeysson Ricardo Fernandes da Cunha 3,10 7º 

Luciane Aparecida Evangelista 3,00 8º 

Kalinca Gabrielle Batista 2,75 9º 

Eliana Dias Marangão 2,25 10º 

Sandra Tomaz da Silva 2,25 11º 

Eliete Gomes de Araujo 2,25 12º 

Luciene Pereira Ramos 1,75 13º 

Adriana Dutra dos Santos 1,50 14º 

Andressa Valensuela Lima 1,00 15º 

Lucimara de Arruda Ferreira  0,50 16º 

Claudia Cristina Isbrecht 0,50 17º 

Rônyca Correa Barbosa  0,00 18º 

Disponibilizado - 28/08/2018 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. nº 10326 Caderno de Anexos - Página 4 de 13



 
 

 

1. Para critérios de desempate foi priorizada a seguinte ordem: 

a) maior idade, nos termos do art. 27, parágrafo único, da Lei nº 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, conforme dispõe o subitem 

5.1.2, do Edital nº006/2018-CA. 

d) maior nota referente à formação acadêmica, conforme dispõe o subitem 5.1.3 do Edital nº 

006/2018-CA. 

 

2. No Resultado final, acima transcrito, constam somente os nomes dos candidatos 

habilitados por ordem de classificação, que foi efetuada por ordem decrescente do total de 

pontos obtidos pelos candidatos, já com observância ao critério de desempate;  

 

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 átrio do Fórum e Publicado no 

Diário da Justiça Eletrônico. 

 

Mirassol D’ Oeste/MT, 27 de agosto de 2018. 

 

 

 

Edna Ederli Coutinho 
Juíza de Direito e Diretora do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA NOVA MONTE VERDE 

 

EDITAL N.º 02/2018/DF. 

 

(PED. DE PROCESSO SELETIVO Nº 19/2018 - CIA 0070584-85.2018.8.11.0000).  

 

O EXMO. SR. DR. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA, 

MM. JUIZ SUBSTITUTO E DIRETOR DO FORO DA 

COMARCA DE NOVA MONTE VERDE, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E,  

 

CONSIDERANDO O DISPOSTO NO PROVIMENTO 16/2016/CM, DE 27/07/2016, 

TORNA PÚBLICO, PARA CIÊNCIA DOS INTERESSADOS, A ABERTURA DE 

PROCESSO SELETIVO COM A FINALIDADE DE CREDENCIAR PESSOAS 

FÍSICAS NAS ÁRES DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGA, CUJO PROCEDIMENTO 

OBEDECERÁ ÀS REGRAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL. 

 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 Constitui objeto do presente certame o credenciamento de pessoas físicas para atuar nas 

áreas de fisioterapia e psicologia para atendimento dos Servidores da Comarca de 

Nova Monte Verde, para cadastro de reserva. 

 

1.2 a Coordenação, operacionalização e o acompanhamento serão de responsabilidade da 

Comissão de Apoio ao Processo Seletivo. 

 

1.3) A Comissão de Processo Seletivo é composta pelos servidores Márlia Joaquina Leite 

Soares Cecconello, Gestora Geral, matrícula: 7102, Karla Beatriz Bernatzky, 

Distribuidora, designada Gestora Administrativa 3, Emily Danielli Aloisio 

Cardoso da Silva, Assessora de Gabinete I, matrícula 30137 e Leandro Barbosa 

de Brito, Assessor de Gabinete II, matrícula 35050, para sob a presidência do 

primeira, coordenar, operacionalizar e acompanhar os trabalhos relativos ao 

processo seletivo para credenciamento de pessoas físicas para atuar nas áreas de 

fisioterapia e psicologia na Comarca de Nova Monte Verde, MT. 

  

2. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO: 

a) divulgação do edital; 

b) inscrição dos interessados; 

c) análise da documentação e do currículo; 

d) divulgação dos interessados habilitados; 
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3. DA FORMA E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1. A inscrição deverá ser efetuada exclusivamente, no endereço da Comarca sito à Rua 

Rondonópolis, nº 40, Centro – Prédio do Fórum - Nova Monte Verde – MT, 

telefones: 66-3597-1691/3597-1689, no período de 03 a 21 de setembro de 2018, 

no horário das 13h às 19h. 

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(a), dispondo a Comissão de Apoio ao Processo Seletivo para 

Credenciamento de profissionais, o direito e 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 São requisitos para o credenciamento de Fisioterapeuta e Psicólogo, de que trata o 

Provimento nº 016/2016/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 Fisioterapia, por instituição devidamente reconhecida pelo Ministério 

da Educação, e com registro no Conselho Regional de Fisioterapia (CREFITO); 

V. Ser bacharel em Psicologia, por instituição devidamente reconhecida pelo Ministério da 

Educação, e com registro no Conselho Regional de Psicologia (CRP). 

5. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA: 

5.1 Os candidatos deverão protocolizar a documentação relacionada a seguir, até no ato da 

inscrição, no Protocolo Geral da Comarca de Nova Monte Verde: 

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 para profissionais fisioterapeutas e 

psicólogos; 

V – cópia autenticada dos títulos e documentos que venham a ser apresentados para 

cumprimento do que dispõe o item 6 deste Edital; 

VI - certidão negativa expedida pelo Conselho Regional correspondente à profissão do 

candidato; 

VII -  atestado de sanidade física e mental; 

VIII declaração de que tem pleno conhecimento e concorda com as regras estabelecidas 

por este Provimento (Anexo I); 

IX - declaração de parentesco (Anexo II); 

X -  duas fotografias 3x4 recentes. 
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6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

6.1 O processo de seleção dos candidatos inscritos será realizado por meio de análise de 

currículo, efetuado pela Comissão de Apoio ao Processo Seletivo da Comarca de 

Nova Monte Verde, do Estado de Mato Grosso, sendo a nota composta da seguinte 

forma: 

6.1.1. O tempo de serviço público tem o valor de 01 (um) ponto a cada ano de exercício, 

não podendo exceder o total de 02 (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 03 (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 05 (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 03 (três) pontos; 

 

b) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área específica de 

credenciamento, é atribuído 01 (um) ponto; 

 

c) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, na área específica de credenciamento, 

são atribuídos 02 (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 01 (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 05 (cinco) 

pontos previstos. 

 

6.1.3.2. É ônus do candidato à 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. Na ocorrência de empate na pontuação de candidatos, será priorizado aquele que tiver: 

 

a) maior idade, nos termos do art. 27 – parágrafo único, da Lei 10.741/2003; 

b) maior tempo de exercício na função de jurado, conforme dispõe o art. 440, do Decreto-

Lei nº 3.689/41, do Código de Processo Penal; 
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c) maior nota referente ao tempo de experiência profissional, conforme dispõe o subitem 

6.1.2; 

 

d) maior nota referente à formação acadêmica, conforme dispõe o subitem 6.1.3 deste 

Edital. 

 

6.3 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. 

 

6.4. Serão considerados habilitados ao credenciamento os candidatos que atenderem 

plenamente as exigências do presente Edital, e, as do Provimento nº 016/2016/CM. 

 

7. DO CRENDENCIAMENTO E DA REMUNERAÇÃO 

 

7.1 Os habilitados serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, nos termos 

do Provimento nº 016/2016/CM. 

 

7.2 O Processo Seletivo de que trata este Edital, terá validade de 02 (dois) anos, podendo 

ser prorrogado apenas uma única vez, que se dará automaticamente, por igual 

período, se, dentro de 30 (trinta) dias do vencimento do biênio, não for publicado 

do ato de descredenciamento. 

 

7.3 O Profissional credenciado será remunerado por abono variável, de cunho puramente 

indenizatório, por suas atuações em favor do Estado, sem prejuízo das demais 

atividades próprias da função, observando-se os tetos máximos de cada categoria, 

tudo em conformidade com o Provimento 016/2016/CM. 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

 

8.1 Os profissionais que serão credenciados estarão sujeitos às normativas especificadas 

pelo Provimento nº 016/2016/CM, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico – 

MT n.º 9830, de 03/08/2018. 

 

8.2. Os documentos entregues no momento da inscrição não serão devolvidos. 

 

E, para que chegue ao conhecimento de todos, foi expedido 

o presente Edital. 

Publique-se.  

Afixe-se para conhecimento geral. 

Nova Monte Verde, MT, 21 de agosto de 2018. 

 

Bruno César Singulani França 

Juiz Substituto e Diretor do Foro  
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ANEXO I 

 

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 

_____/2018/_____ e do Provimento 16/2016/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. 

Nova Monte Verde/MT, __ de ________de _________. 

 _______________________________ 

Assinatura 
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ANEXO II 

 

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. 

Nova Monte Verde/MT, __ de ________de ______. 

 _______________________________ 

Assinatura 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS 

 

EDITAL N.º 017/2018-CA 

 

GABARITO PROVISÓRIO 

                        

01 A   26 D  

02 D  27 A  

03 B  28 C  

04     C  29 B  

05 E  30 B  

06 D  31 A  

07 C  32 C  

08     E  33 C  

09 D  34 B  

10 A  35 C  

11 C  36 D  

12 D  37 B  

13 A  38 E  

14 E  39 D  

15 B  40 B  

16 A  41 A  

17 E  42 E  

18 B  43 D  

19 C  44 A  

20 B  45 B  

21 C   46 C  

22 B   47 D  

23 A   48 A  

24 D   49 A  

25 D   50 E  

 

   Lilian Bartolazzi L. Bianchini                                                                      

Juíza de Direito e Diretora do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE TABAPORÃ  

III PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL 

MÉDIO NA COMARCA DE TABAPORÃ 

EDITAL N. 015/2018/DF 

O MM JUZ SUBSTITUTO E DIRETOR DO FORO DA 

COMARCA DE TABAPORÃ, DR. RAFAEL DEPRA PANICHELLA,  no uso de suas 

atribuições legais, torna público o gabarito definitivo da prova de múltipla escolha realizada no dia 

12 de agosto de 2018, uma vez que não houve recurso interposto, em conformidade com o edital 

006/2018/DF, disponibilizado em 10/05/2018. 

 

1 D  21 B 

2 B 22 A 

3 A 23 D 

4 D 24 D 

5 B 25 B 

6 D 26 B 

7 C 27 C 

8 B 28 C 

9 B 29 D 

10 A 30 B 

11 B 31 C 

12 B 32 D 

13 A 33 B 

14 A 34 A 

15 D 35 C 

16 C 36 B 

17 C 37 A 

18 A 38 D 

19 D 39 A 

20 C 40 B 
 

 

 

OBSERVAÇÃO: 

 

1- As provas serão corrigidas de acordo com o gabarito definitivo. 

 

Tabaporã - MT, 24 de agosto de 2018. 

 

RAFAEL DEPRA PANICHELLA 

JUIZ SUBSTITUTO E DIRETOR DO FORO 
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